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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
PAD Nº 0060/2021  

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 4/2021 
Inciso II do art. 75, da Lei 14.133/2021. 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de serviço continuado de serviços de Manutenção de Elevadores sem 
dedicação exclusiva de mão de obra do Conselho Regional de Medicina Veterinária de 
Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de Manutenção de Elevador 
preventiva, corretiva e de emergência, com substituição de peças. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela abaixo: 

ITEM CATSER DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

1 3557 

Manutenção preventiva, corretiva e de emergência, 
sem dedicação exclusiva de mão de obra, em 01 
elevador da marca Ortobras, contando com 03 
paradas, com capacidade para 08 (oito) pessoas ou 
600 kg, com fornecimento de peças incluso. 

 
R$ 840,25 

 
R$ 10.083,05 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO R$ 10.083,05 

 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 
Global. 

1.5. O valor total estimado para esta contratação é de R$ 10.083,05 (dez mil, oitenta e três 
reais e cinco centavos). 

1.6. As propostas para esta dispensa de licitação poderão ser enviadas até às 14:00 hs do dia 
25 de agosto de 2021, no Sistema Comprasnet, Portal de Compras Governamentais. 

2. DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse 
das partes até o limite de 120 (cento e vinte) meses, com base no artigo 107 da Lei 14.133, de 1 
de abril de 2021, observados ainda os limites estabelecidos no Art. 75 da citada Lei. 

2.2. A vigência da qual trata o item anterior não obriga a Administração à manutenção do 
contrato, observado o intervalo mínimo de 60 dias entre a comunicação do distrato e a rescisão 
propriamente dita, caso a manutenção do instrumento se mostre prejudicial à Administração.  

2.3. A cada aniversário de 12 meses, a partir da data inicial da contratação, como 
condicionante à continuidade da contratação, será avaliada pela Administração a possibilidade 
de manutenção do contrato, através de verificação de preços de mercado e da satisfação 
quanto aos serviços prestados, mediante relatório expedido pelo Gestor do contrato, desde 
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que os valores reajustados se apresentem dentro do limite estabelecido no inciso II, do Art. 75 
da Lei 14.133/2021. 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Justifica-se a contratação pela necessidade de garantir aos usuários, Profissionais, 
Empresas, Diretores, Conselheiros, Servidores, Colaboradores e público em geral, maior 
acessibilidade às dependências do CRMV-PE, em especial àqueles em situação de mobilidade 
reduzida, idosos, gestantes e PCD. 

3.2. Uma vez que a garantia se encontra expirada, faz-se necessária a contratação para 
liberação da utilização do recurso, o qual se encontra interditado por motivos de segurança. 

3.3. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

3.3.1. Tendo em vista o modo simplificado da contratação, não será realizada 
elaboração do estudo técnico preliminar. 

3.3.2. Os detalhes e condições pertinentes à contratação pretendida estão 
pormenorizados neste Termo de Referência / Projeto Básico. 

3.4. AQUISIÇÃO DO OBJETO POR ITENS 

3.4.1. Tendo em vista que em objeto divisíveis são obrigatórias as admissões da 
adjudicação por item e não por preço global, conforme previsto na Súmula 247 do TCU, visando 
propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 
itens ou unidades autônomas, esta aquisição deverá ser realizada por ITENS, respeitando a mais 
ampla competição, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

3.5. DA CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOP 

3.5.1. Considerando que a futura aquisição será enquadrada no art. 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, a participação nesta cotação deverá ser restrita às Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados, conforme art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 c/c art. 6º 
do Decreto nº 8.538/2015. 

3.6. DA PESQUISA DE PREÇOS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 73/2020. 

3.6.1. O CRMV-PE observou as orientações, no que couberam, dos procedimentos 
administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação, 
nos termos da Instrução Normativa n º 73/2020, que dispõe sobre o procedimento 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação 
de serviços em geral. 

3.6.2. Diante disso, a pesquisa de mercado foi realizada no portal de compras 
governamentais e diretamente com os fornecedores por meio e-mail e/ou in loco, fls. 0005 a 
0027, respeitando as condições e exigências contidas no acórdão do TCU n.º 127/2007-
Plenário, assim vejamos: 
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“Deve ser estabelecido procedimento padronizado de pesquisa de preços, em que seja exigido o 

mínimo de três propostas e completo detalhamento da proposta pelo fornecedor, em 

conformidade com o solicitado e deve haver vinculação entre o valor indicado na proposta e o 

efetivamente contratado. Acórdão 127/2007 Plenário (Sumário)” 

3.7. DO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO 

3.7.1. O produto indicado neste instrumento tem por objeto atender à necessidade 
para todo o exercício financeiro. 

3.7.2. De todo modo, caso ocorra uma nova aquisição de serviço equivalente, será 
observado o limite estabelecido no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

3.8. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E DECLARAÇÕES 

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

3.8.1.1. SICAF; 

3.8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

3.8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

3.8.1.4. Lista de inidôneos, mantida pelo tribunal de Contas da União – TCU. 

3.8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática d ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 

3.8.1.6. Constatada a existência de sanção, a CPL reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

3.8.1.7. A CPL consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, em relação à habilitação jurídica; à regularidade fiscal e trabalhista; e à qualificação 
econômica e financeira conforme disposto no inciso III do art. 21 da instrução Normativa 
SEGES/MPDG nº 03/2018. O SICAF também poderá ser utilizado para consulta no tocante à 
qualificação técnica conforme art. 6º, inciso V e art. 14 da mencionada instrução. 

3.8.1.8. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 
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3.8.1.9. Caso a CPL não logre êxito em obter a certidão correspondente através 
do sítio oficial ou caso a documentação se apresente no sistema como vencida, o licitante 
será convocado a encaminhar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documento válido que 
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 
pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 46, § 1º da LC nº 123, de 
2006. 

3.8.1.10. A licitante poderá solicitar prorrogação do prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, desde que este não tenha se esgotado e através do e-mail licitacao@crmvpe.org.br. 

3.8.1.11. A prorrogação dependerá de decisão da CPL, pois não constitui direito do 
licitante e sempre será concedida no interesse da Administração. 

3.8.2. No procedimento de contratação, ainda que por dispensa, será necessário que a 
futura contratada apresente o seguinte: 

3.8.2.1. Habilitação jurídica: 

3.8.2.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

3.8.2.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores. 

3.8.2.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 
dos seus administradores. 

3.8.2.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo 
determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI. 

3.8.2.1.5. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

3.8.2.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País: decreto de autorização; 

3.8.2.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

3.8.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 



 

Rua Conselheiro Theodoro, 460 – Zumbi – CEP 50711-030 – Recife - PE 
PABX/Fax: (81) 3797-2517 – CNPJ 09.791.450/0001-14 

E-mail crmvpe@crmvpe.org.br     Site: www.crmvpe.org.br 
 

 

  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco 
 

3.8.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou 
no Cadastro de Pessoas Físicas, se for o caso; 

3.8.2.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.571, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

3.8.2.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

3.8.2.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

3.8.2.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

3.8.2.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede do licitante; 

3.8.2.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante; 

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

3.8.2.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

3.8.2.3. Qualificação Técnica: 

3.8.2.3.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado; 

3.8.2.3.2. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se 
a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente; 
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3.8.2.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado 
para ser executado em prazo inferior. 

3.8.2.3.4. Comprovação de que tenha executado serviços compatíveis em 
quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos; 

3.8.2.3.5. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será 
aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, inclusive períodos não sucessivos. 

3.8.2.3.6. Comprovante de Registro Ativo e Regularidade junto ao CREA; 

3.8.2.4. Declarações: 

3.8.2.5. Declaração de que não emprega menor, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal (anexos); 

3.8.2.6. Declaração de Vistoria das Instalações (anexos); 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra 
em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante processo de dispensa de 
licitação, tendo em vista o valor global do contrato estar estimado dentro do limite 
estabelecido no inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/2021. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 
de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 
3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício 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. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1. Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra; 

5.1.2. Fornecedores restritos com especialização e técnicas voltadas aos 
equipamentos, sendo necessária responsabilidade técnica devidamente registrada no CREA no 
Estado da Contratante, obrigatoriedade de recolhimento anual do formulário ART, com o 
pagamento da respectiva taxa; 

5.1.3. Há necessidade de fornecimento de peças de reposição na prestação dos 
serviços, quando constatada a necessidade pelas manutenções preventivas, corretivas ou 
emergenciais. 
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5.1.4. Prestar os serviços e fornecer os materiais dentro de elevados padrões de 
qualidade, com pessoal especializado e de acordo com as especificações do fabricante, normas 
técnicas e legislação vigente sobre normas de segurança do trabalho. 

5.1.5. Duração inicial do contrato: 12 meses; 

5.1.6. Quadro com soluções de mercado: 

Produto Fornecedores Fabricantes Duração do 
serviço 

Prestação de serviços 

continuados sem 

dedicação exclusiva 

de mão de obra. 

Restritos com 

especialização e 

técnicas voltadas aos 

equipamentos, sendo 

necessário 

responsabilidade 

técnica 

devidamente registrada 
no CREA 

Há necessidade de 

materiais específicos 

envolvidos na 

prestação dos 

serviços, quando 

necessário a 

reposição de peças. 

Continuado, 

com 

possibilidade de 

prorrogação 

(até 120 meses 

– Lei 

14.133/2021, 

Art. 107) 

 

5.2. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR. 

6. VISTORIA 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 
designado para esse fim, de segunda a quinta das 08hs às 17hs e na sexta-feira, das 8hs às 13hs, 
observada a data/horário limite para envio da proposta no Sistema ComprasNet. 

6.2. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

6.3. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores 

alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes do local da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus 

dos serviços            decorrentes. 

6.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições           locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

7.1.1. Efetuar mensalmente os serviços de manutenção preventiva, inclusive 

inspeção, limpeza, lubrificação e ajustes de seus diversos componentes; 

7.1.2. Efetuar mensalmente, ou quando necessário, a limpeza da Casa de Máquinas; 

7.1.3. Proceder a consertos e substituições de peças que se façam necessárias, 

decorrentes do uso normal do equipamento sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, 

como baterias de luz de emergência, sensores, corrediças de portas, corrediças patins, 

lâmpada de iluminação de cabina e poço, roldanas de porta, etc. 

7.1.4. Realizar as manutenções corretivas quando necessário ou mediante solicitação 

da CONTRATANTE. 

7.2. PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR 

7.2.1. Verificar onde está localizado o elevador e colocar o aviso de manutenção em 

suas portas; 

7.2.2. Examinar no interior da cabine a iluminação geral, iluminação de emergência, 

botoeira, função dos botões, intercomunicador, protetores de plataforma (soleira), placa de 

conservação, de lotação, funcionamento da porta da cabine, fotocélula, dispositivo de 

sobrecarga, ventiladores e outras verificações e reparos necessários; 

7.2.3. Examinar o percurso, verificando cada parada, durante a subida e a descida, 

parando em todos os andares, o nivelamento de parada, botoeira do andar (botão e 

sinalização), fechamento da porta do andar, outras verificações e reparos necessários; 

7.2.4. Baixar a cabine para permitir uma verificação dos componentes localizados em 

cima da cabine, inclusive equipamentos de segurança. Verificar objetos estranhos em cima da 

cabine, funcionamento do operador da porta e outras verificações e reparos necessários; 

7.2.5. Fundo do poço - limpeza geral e lubrificação dos equipamentos. Verificar 

polias, para-choques, limites, contrapeso, infiltrações, funcionamento e comprimento da 

corrente de compensação, pontos de luz e tomada, interruptor de parada, infiltrações e 

outras verificações e reparos necessários; 

7.2.6. Casa de máquinas - verificar se a casa de máquinas apresenta condições ideais 

para o   bom funcionamento dos equipamentos - porta fechada à chave, ventilação, condições 

das janelas, iluminação, limpeza, piso, objetos estranhos, condições inseguras, guarda-corpo, 

intercomunicador, infiltrações, quadro com chaves gerais, quadro de comando (estado dos 

fusíveis, checar contatos, fiação, relés) e outras verificações e reparos necessários; 
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7.2.7. Motor - escovas de carvão e coletor, rolamento da escova, verificar 

vazamentos, polias e outras verificações e reparos necessários; 

7.2.8. Lubrificação - verificar o nível de óleo, lubrificar o motor, máquina, articulações 

de freio e limitadores de velocidade, cabos de tração, operador de portas, portas, 

equipamentos do poço, componentes do pavimento e outros serviços necessários; 

7.2.9. Cabos de tração e cabos do limitador - desgaste, quebras, tensão, fixação e 

outras verificações e reparos necessários; 

7.2.10. Regulagem - verificar o estado dos componentes dos freios e reajustar a 

regulagem do freio e outras verificações e reparos necessários; 

7.2.11. Sinalização - indicadores luminosos, indicadores sonoros, sinalização visual 

(placas e avisos nas cabines, casa de máquinas, portas, poço ou qualquer outro local 

necessário); 

7.2.12. Quaisquer anormalidades deverão ser postas imediatamente em ordem, 

mesmo nos equipamentos não especificados nesta lista. Caso a correção não seja possível, 

deverá ser feita comunicação por escrito à Administração; 

7.2.13. Substituir as sapatas das portas do elevador quando danificadas; 

7.2.14. Consertar e alinhar as portas do elevador que estejam desalinhadas; 

7.2.15. Substituir os ilhoses das portas do elevador, quando necessário; 

7.2.16. Trocar todas as lâmpadas e reatores existentes no elevador, tetos, gongos, 

botoeiras e lâmpadas sobre cabines; 

7.2.17. Substituir todas as peças que compõem as botoeiras, quando necessário; 

7.2.18. Os serviços de manutenção preventiva MENSAL deverão ser prestados no 

horário comercial, de segunda a sexta-feira, por funcionário da empresa, devidamente 

credenciado e uniformizado. 

7.2.19. Substituir, sempre que necessário, quaisquer componentes, peças, módulos, 

acessórios, partes, equipamentos, bem como, fornecer, quaisquer materiais de consumo a 

serem utilizados na manutenção; 

7.2.20. Assuntos importantes ou dúvidas deverão ser comunicados pessoalmente ou 

por telefone; 

7.2.21. As comunicações tratadas neste subitem deverão ser feitas no mesmo dia 
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(caso a anormalidade, o assunto importante ou a dúvida tenham aparecido na parte da 

manhã) ou até a manhã seguinte (caso o problema/assunto/dúvida tenha aparecido na parte 

da tarde; 

7.2.22. Terminados os serviços de revisão, comunicar o fiscal do contrato e; 

7.2.23. Providenciar relatório mensal das atividades realizadas. 

7.3. PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR 

7.3.1. A manutenção corretiva deverá ser feita, sempre que entendida como 

necessária pela Administração, com número ilimitado de chamadas; 

7.3.2. As chamadas para manutenção corretiva deverão ser feitas, 

preferencialmente, por telefone, de forma a agilizar o atendimento da Contratada, o que não 

impede que também seja feito contato por escrito e encaminhadas por e-mail para confirmar 

o recebimento do pedido; 

7.3.3. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser prestados por funcionário da 

empresa, devidamente uniformizado e credenciado, iniciando os serviços em até 2 horas 

(duas horas) após solicitação feita pela administração; 

7.3.4. Esse tempo deverá ser   de   no   máximo   30   minutos, caso haja pessoas 

presas no interior do elevador; 

7.3.5. Na manutenção corretiva deverá ser providenciada, sempre que necessária, a 

substituição de componentes, peças, módulos, acessórios, partes, equipamentos, bem 

como quaisquer materiais de consumo, mediante autorização da Administração; 

7.3.6. Deverá ser disponibilizado pela empresa número de telefone móvel e fixo 

para facilitar e agilizar o contato entre a mesma e a Administração. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. O contrato será gerido pelo Gestor de Contratos, a quem caberá, assiná-lo e, se for 

o caso, aplicar sanções e/ou rescindi-lo; 

8.2. A fiscalização do Contrato será executada pelo Fiscal de Contrato, conforme 

detalhado neste Termo de Referência; 

8.3. A comunicação entre o Órgão e a prestadora de serviços se dará, preferencialmente, 

mediante meio eletrônico; 

8.4. Possíveis prorrogações contratuais, bem como análises de pedidos de repactuação 
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ficarão                                                                                      sob responsabilidade do Gestor do Contrato; 

8.5. As sanções, condições para rescisão contratual e procedimentos são as previstas 

neste Termo de Referência e Anexos; 

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. Os serviços serão prestados no edifício-sede do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de Pernambuco, situado à Rua Conselheiro Theodoro, 460, Zumbi, CEP: 50.711-

030 – Recife-PE. 

9.2. A demanda do órgão tem como base as características abaixo relacionadas, devendo a 

CONTRATADA: 

9.2.1. Substituir,   sem   ônus   adicional   para   o CRMV-PE,   todas   as   peças   e 

componentes que apresentarem desgaste de uso normal, inclusive cabo de tração, 

cabos de manobra flexíveis, enrolamentos de motor, eixos sem fim e coroas de 

bronze das máquinas, reguladores de velocidade, sapatas de guias, cabos de aço para 

comando, contatos, escovas, instalações elétricas de comando da casa de máquinas 

(exceto o quadro de alimentação elétrica), de cabina, de caixa de corrida e do poço, usando 

peças originais. 

9.2.2. No    caso    em    que    as    peças    e    componentes    apresentem    defeito     

e fique comprovado que não se trata   de   desgaste   por   uso   normal,   mas   sim   

por  uso    indevido,    vandalismo,    condições     anormais     como     variação     de     

voltagem acima   dos   limites   permitidos,    umidade    decorrente    de    vazamentos    e    

infiltrações  ou   outras   devidamente   justificadas   e   aceitas   pela    administração,    a    

substituição deverá    ser    feita    mediante    orçamento    específico    aprovado    

previamente,     com preços   compatíveis   com   o    mercado.    Nestes    casos    a    

Administração    define    a forma legal para a aquisição das peças e componentes. 

9.2.3. Quando   da   substituição   de   peças, especialmente   no    que    se    refere    

à parte eletrônica e mecânica, deverão ser   utilizados   somente   peças   originais   do 

fabricante, de   forma   a   não   haver   descaracterização   do   equipamento   em   relação   à 

sua originalidade. 

9.2.4. Emitir mensalmente relatório circunstanciado sobre a visitas para manutenção 

corretiva, mencionando toda e qualquer irregularidade, bem como atestando as condições de 

funcionamento dos equipamentos. 

9.2.5. Consertar e, se for o caso, substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 

até 05 (cinco) dias úteis contados da data da comunicação do problema, todos os 

materiais ou peças defeituosas, bem como sanar irregularidades decorrentes dos serviços 
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prestados, durante o período de garantia técnica dos mesmos. 

9.2.6. Refazer, às suas expensas, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da notificação, os serviços recusados pelo fiscal do contrato. 

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. Notificar 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, certificando-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 praticar 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 entidade 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; 
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10.9. Cientificar 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, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

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 utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 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 entidade federal, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante, nos termos do artigo 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 relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem 

a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa 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 Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
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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, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

11.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade 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 administrativa 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 pertinente, 

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 executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

11.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 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 obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 
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11.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

alteração do projeto, quantidades ou especificações, pela Administração. 

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 rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

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 licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade 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 do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021. 

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 sub dimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no Art. 125 da Lei 14.133/2021. 
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14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado 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 respectivas quantidades 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. 117 da Lei nº 14.133/2021. 

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 137, 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021. 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades 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 

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo 

VII ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, 

devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, 

sempre que a CONTRATADA: 

14.9.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

14.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

14.9.3. A utilização 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. 
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14.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

14.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa 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 contínuo 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 utilizado 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 respectivas quantidades 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 Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente 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. 120 da Lei nº 14.133/2021. 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo. 

15.2. No 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 fiscal administrativo após a entrega da 

documentação acima, da seguinte forma: 

15.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 
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acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de 

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

15.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal administrativo 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 do contrato. 

15.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, no prazo de 24 

horas, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

15.3.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

15.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, o fiscal deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 

atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

15.4.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 

documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 

15.4.2. 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 último. 

15.4.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

provisório no dia do esgotamento do prazo. 

15.5. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

15.5.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
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fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 

indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 

respectivas correções; 

15.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

15.5.3. 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 substituto. 

15.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 

força das disposições legais em vigor. 

15.7. 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/substituídos 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 15 (quinze) dias, contados 

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei 14.133, de 2021, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo 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 sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

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 

Normativa 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 
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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 Normativa SEGES/MP nº 05, de 

2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

16.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 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 neste Termo de Referência. 

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua notificação, 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 identificar possível suspensão temporária de 
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participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, 

da Instrução Normativa 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 contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

16.13. Havendo a efetiva 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 motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, 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 artigo 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 título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa 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 efetivo 

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 efetivo pagamento; VP 

= Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

     ( 6 / 100 )  I = 0,00016438 
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I = (TX) I =     365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

    
  

17. DO REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

17.1.1. Em consonância com o disposto no inciso I, § 4º, Art. 92 da Lei 14.133/2021, 

dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 

IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

18.1. Conforme Art. 96 da Lei 14.133/2021, a critério da Administração, não haverá 

exigência de garantia contratual da execução. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA 

que: 
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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; 

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 significativos 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 

15 (quinze) 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 

subitem acima, 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. 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, entidade ou 

unidade administrativa 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 entidades da 
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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 administrativa 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 motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a 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 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

 
1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; 

 
05 
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2 Suspender ou interromper, salvo motivo 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 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por 

empregado e por dia; 

 
03 

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 Substituir 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 notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

 

03 

 
10 Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos  no TR/contrato; 

 
01 

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

01 

 

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, 

as empresas ou profissionais que: 
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19.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

19.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, 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 ainda, quando for o caso, serão inscritos 

na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR. 

19.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas 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 administrativa. 

19.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
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Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 

sem a participação de agente público. 

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20. DA PUBLICAÇÃO 

20.1. A publicação no D.O.U. do extrato da presente contratação poderá ser dispensada em 

razão dos princípios da eficiência e da economicidade, conforme orientação extraída do 

Acórdão TCU - Plenário nº 1336/2006. 

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas sob a Rubrica 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos – PJ, 

conforme informação expedida pela Assessoria Contábil do CRMV-PE à fl. 0033. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Todas as condições previstas neste Instrumento, em especial as sanções 

administrativas, regulam-se pela Lei nº 14.133/2021, sendo parte integrante da futura Nota 

de Empenho, que será emitida em favor do fornecedor homologado, razão pela qual o 

fornecedor não poderá alegar afastamento das obrigações. 

Recife, 17 de agosto de 2021. 

____________________________ 

Geraldo Vieira de Andrade Filho 

Assessor da Presidência 

Mat. CRMV-PE nº047/2020 

23. DA APROVAÇÃO / AUTORIZAÇÃO 

23.1. Com base no inciso II, art. 14 do Decreto 10.024/2019, aprovo o termo de referência, 

ao passo que encaminho à CPL para que sejam realizados os encaminhamentos pertinentes 

junto ao Sistema Comprasnet. 

Recife, 17 de agosto de 2021. 

_______________________________ 

Maria Elisa de Almeida Araújo 

Presidente 

CRMV-PE nº02087/VP 
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Declaro, para fins de participação na Dispensa Eletrônica nº 4/2021, PAD nº 0060/2021, que a 

empresa 

_____________________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________________________, sediada no endereço 

____________________________________________________________, representada pelo(a) 

Sr(a)________________________________________________________, vistoriou as áreas 

onde serão executados os serviços, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das 

dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro. 

Recife-PE,           de__________________de 2021. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Servidor Responsável 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE VISTORIA - LICITANTE 

 

DECLARO, para fins de participação na Dispensa Eletrônica nº 4/2021, PAD nº 0060/2021, que 

me foram apresentadas as áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes 

necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e 

esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Representante da Licitante 

Nome: _________________________________________________ CPF:___________________ 

Cédula de Identidade:___________________________ Órgão Expedidor:__________________ 

Recife-PE,  __de  ______________de 2021. 

 

Contato para informações e marcação do horário para a vistoria: 

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Theodoro, 460, Zumbi, Recife-PE. 

TELEFONE: (81) 3797-2517 – E-MAIL: operacional@crmvpe.org.br 

NOME: El Hanã Filípides Moreira 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Conselheiro Theodoro, 460 – Zumbi – CEP 50711-030 – Recife - PE 
PABX/Fax: (81) 3797-2517 – CNPJ 09.791.450/0001-14 

E-mail crmvpe@crmvpe.org.br     Site: www.crmvpe.org.br 
 

 

  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco 
 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

 

A empresa  _______________________________, CNPJ nº  ________________________, 

para fins de participação na Dispensa Eletrônica nº 4/2021, PAD nº 0060/2021, por  intermédio 

do(a) Senhor(a)   ________________________________________, indicado 

expressamente como seu representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado 

através do Termo de Referência e seus anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco”, 

prevista no Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 4/2021. Declara, ainda, que se 

responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes. 

Declaro que me foi dado acesso às dependências do CRMV-PE, através de cláusula expressa no 

Termo de Referência, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para prestar o serviço 

com as informações expressas no Termo de Referência. 

 

Data:____/ ____/_______ 

Assinatura do Declarante (reconhecer firma):____________________________ 

Nome do Declarante:_____________________________ 

Cédula de Identidade nº___________________________ Órgão Expedidor:__________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ 

 

 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

_______________________, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, salvo nas 

condições de jovem aprendiz.  

 

Local, ______ de __________________ de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Representante legal) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

Rua Conselheiro Theodoro, 460 – Zumbi – CEP 50711-030 – Recife - PE 
PABX/Fax: (81) 3797-2517 – CNPJ 09.791.450/0001-14 

E-mail crmvpe@crmvpe.org.br     Site: www.crmvpe.org.br 
 

 

  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco 
 

ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ......../2021, QUE FAZEM 
ENTRE  SI O   CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO   E    A 
EMPRESA XXX, VISANDO À EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE 
OBRA, NA ÁREA ESPECÍFICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E DE EMERGÊNCIA EM 01 ELEVADOR DA 
MARCA ORTOBRAS, INSTALADO NA SEDE DO CRMV-PE, 
CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DEFINIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

 
 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco – CRMV-PE, sediado 

à Rua Conselheiro Theodoro, 460, Zumbi, Recife/PE, CEP 50711-030, Autarquia Federal 

inscrita no CNPJ sob o nº 09.791.450/0001-14, doravante denominada CONTRATANTE, neste 

ato representado pela sua Presidente, Médica Veterinária Maria Elisa de Almeida Araújo, 

inscrita no CPF sob o nº 023.055.374-50, portadora da Carteira  de  Identidade  nº  2.897.743,  

expedida  pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco – SSP-PE,  no uso 

de suas atribuições legais delegadas pela Lei  nº 5.517, de 1969,  e  a Empresa XXX,  inscrita  

no  CNPJ  sob  o  nº XXX, sediada na Rua XXX, CEP XXX, doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo Sr. XXX, portador da Carteira de Identidade nº XXX, expedida 

pela XXX, e  CPF nº XXX, tendo em vista o que consta no Processo nº 0060/2021 e em 

observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da 

Dispensa Eletrônica nº 4/2021, nos termos do TR que regulou o citado processo e da 

proposta apresentada, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. Contratação de serviço continuado de Manutenção preventiva, corretiva e de 
emergência, sem dedicação exclusiva de mão de obra, em 01 elevador da marca Ortobras, 
contando com 03 paradas, com capacidade para 08 (oito) pessoas ou 600 kg, com fornecimento 
de peças incluso, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária 
de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento: 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de Manutenção de Elevador 
preventiva, corretiva e de emergência, com fornecimento e substituição de peças. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela abaixo: 
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ITEM CATSER DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

1 3557 

Manutenção preventiva, corretiva e de emergência, 
sem dedicação exclusiva de mão de obra, em 01 
elevador da marca Ortobras, contando com 03 
paradas, com capacidade para 08 (oito) pessoas ou 
600 kg, com fornecimento de peças incluso. 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 
Global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse 
das partes até o limite de 120 (cento e vinte) meses, com base no artigo 107 da Lei 14.133, de 1 
de abril de 2021, observados ainda os limites estabelecidos no Art. 75 da citada Lei. 

2.2. A vigência da qual trata o item anterior não obriga a Administração à manutenção do 
contrato, observado o intervalo mínimo de 60 dias entre a comunicação do distrato e a rescisão 
propriamente dita, caso a manutenção do instrumento se mostre prejudicial à Administração.  

2.3. A cada aniversário de 12 meses, a partir da data inicial da contratação, como 
condicionante à continuidade da contratação, será avaliada pela Administração a possibilidade 
de manutenção do contrato, através de verificação de preços de mercado e da satisfação 
quanto aos serviços prestados, mediante relatório expedido pelo Gestor do contrato, desde 
que os valores reajustados se apresentem dentro do limite estabelecido no inciso II, do Art. 75 
da Lei 14.133/2021. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO 
FORNECEDOR 

3.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra 
em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante processo de dispensa de 
licitação, tendo em vista o valor global do contrato estar estimado dentro do limite 
estabelecido no inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/2021. 

3.2. Os serviços contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do 
aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

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

4. CLÁUSULA QUARTA - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
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4.1.1. Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra; 

4.1.2. Restritos com especialização e técnicas voltadas aos equipamentos, sendo 
necessária responsabilidade técnica devidamente registrada no CREA no Estado da 
Contratante, obrigatoriedade de recolhimento anual do formulário ART, com o pagamento da 
respectiva taxa; 

4.1.3. Há necessidade de fornecimento de peças de reposição na prestação dos 
serviços, quando constatada a necessidade pelas manutenções preventivas, corretivas ou 
emergenciais. 

4.1.4. Prestar os serviços e fornecer os materiais dentro de elevados padrões de 
qualidade, com pessoal especializado e de acordo com as especificações do fabricante, normas 
técnicas e legislação vigente sobre normas de segurança do trabalho. 

4.1.5. Duração inicial do contrato: 12 meses; 

4.1.6. Quadro com soluções de mercado: 

Produto Fornecedores Fabricantes 
Duração do 

serviço 

Prestação de serviços 

continuados sem 

dedicação exclusiva 

de mão de obra. 

Restritos com 

especialização e 

técnicas voltadas aos 

equipamentos, sendo 

necessário 

responsabilidade 

técnica 

devidamente registrada 
no CREA 

Há necessidade de 

materiais específicos 

envolvidos na 

prestação dos 

serviços, quando 

necessário a 

reposição de peças. 

Continuado, 

com 

possibilidade de 

prorrogação 

(até 120 meses 

– Lei 

14.133/2021, 

Art. 107) 

 

4.2. As obrigações da Contratada e Contratante estão elencadas neste Contrato. 

5. CLÁUSULA QUINTA - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

5.1.1. Efetuar mensalmente os serviços de manutenção preventiva, inclusive 

inspeção, limpeza, lubrificação e ajustes de seus diversos componentes; 

5.1.2. Efetuar mensalmente, ou quando necessário, a limpeza da Casa de Máquinas; 

5.1.3. Proceder a consertos e substituições de peças que se façam necessárias, 
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decorrentes do uso normal do equipamento sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, 

como baterias de luz de emergência, sensores, corrediças de portas, corrediças patins, 

lâmpada de iluminação de cabina e poço, roldanas de porta, etc. 

5.1.4. Realizar as manutenções corretivas quando necessário ou mediante solicitação 

da CONTRATANTE. 

5.2. PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR 

5.2.1. Verificar onde está localizado o elevador e colocar o aviso de manutenção em 

suas portas; 

5.2.2. Examinar no interior da cabine a iluminação geral, iluminação de emergência, 

botoeira, função dos botões, intercomunicador, protetores de plataforma (soleira), placa de 

conservação, de lotação, funcionamento da porta da cabine, fotocélula, dispositivo de 

sobrecarga, ventiladores e outras verificações e reparos necessários; 

5.2.3. Examinar o percurso, verificando cada parada, durante a subida e a descida, 

parando em todos os andares, o nivelamento de parada, botoeira do andar (botão e 

sinalização), fechamento da porta do andar, outras verificações e reparos necessários; 

5.2.4. Baixar a cabine para permitir uma verificação dos componentes localizados em 

cima da cabine, inclusive equipamentos de segurança. Verificar objetos estranhos em cima da 

cabine, funcionamento do operador da porta e outras verificações e reparos necessários; 

5.2.5. Fundo do poço - limpeza geral e lubrificação dos equipamentos. Verificar 

polias, para-choques, limites, contrapeso, infiltrações, funcionamento e comprimento da 

corrente de compensação, pontos de luz e tomada, interruptor de parada, infiltrações e 

outras verificações e reparos necessários; 

5.2.6. Casa de máquinas - verificar se a casa de máquinas apresenta condições ideais 

para o   bom funcionamento dos equipamentos - porta fechada à chave, ventilação, condições 

das janelas, iluminação, limpeza, piso, objetos estranhos, condições inseguras, guarda-corpo, 

intercomunicador, infiltrações, quadro com chaves gerais, quadro de comando (estado dos 

fusíveis, checar contatos, fiação, relés) e outras verificações e reparos necessários; 

5.2.7. Motor - escovas de carvão e coletor, rolamento da escova, verificar 

vazamentos, polias e outras verificações e reparos necessários; 

5.2.8. Lubrificação - verificar o nível de óleo, lubrificar o motor, máquina, articulações 

de freio e limitadores de velocidade, cabos de tração, operador de portas, portas, 

equipamentos do poço, componentes do pavimento e outros serviços necessários; 

5.2.9. Cabos de tração e cabos do limitador - desgaste, quebras, tensão, fixação e 
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outras verificações e reparos necessários; 

5.2.10. Regulagem - verificar o estado dos componentes dos freios e reajustar a 

regulagem do freio e outras verificações e reparos necessários; 

5.2.11. Sinalização - indicadores luminosos, indicadores sonoros, sinalização visual 

(placas e avisos nas cabines, casa de máquinas, portas, poço ou qualquer outro local 

necessário); 

5.2.12. Quaisquer anormalidades deverão ser postas imediatamente em ordem, 

mesmo nos equipamentos não especificados nesta lista. Caso a correção não seja possível, 

deverá ser feita comunicação por escrito à Administração; 

5.2.13. Substituir as sapatas das portas do elevador quando danificadas; 

5.2.14. Consertar e alinhar as portas do elevador que estejam desalinhadas; 

5.2.15. Substituir os ilhoses das portas do elevador, quando necessário; 

5.2.16. Trocar todas as lâmpadas e reatores existentes no elevador, tetos, gongos, 

botoeiras e lâmpadas sobre cabines; 

5.2.17. Substituir todas as peças que compõem as botoeiras, quando necessário; 

5.2.18. Os serviços de manutenção preventiva MENSAL deverão ser prestados no 

horário comercial, de segunda a sexta-feira, por funcionário da empresa, devidamente 

credenciado e uniformizado. 

5.2.19. Substituir, sempre que necessário, quaisquer componentes, peças, módulos, 

acessórios, partes, equipamentos, bem como, fornecer, quaisquer materiais de consumo a 

serem utilizados na manutenção; 

5.2.20. Assuntos importantes ou dúvidas deverão ser comunicados pessoalmente ou 

por telefone; 

5.2.21. As comunicações tratadas neste subitem deverão ser feitas no mesmo dia 

(caso a anormalidade, o assunto importante ou a dúvida tenham aparecido na parte da 

manhã) ou até a manhã seguinte (caso o problema/assunto/dúvida tenha aparecido na parte 

da tarde; 

5.2.22. Terminados os serviços de revisão, comunicar o fiscal do contrato e; 

5.2.23. Providenciar relatório mensal das atividades realizadas. 

5.3. PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR 
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5.3.1. A manutenção corretiva deverá ser feita, sempre que entendida como 

necessária pela Administração, com número ilimitado de chamadas; 

5.3.2. As chamadas para manutenção corretiva deverão ser feitas, 

preferencialmente, por telefone, de forma a agilizar o atendimento da Contratada, o que não 

impede que também seja feito contato por escrito e encaminhadas por e-mail para confirmar 

o recebimento do pedido; 

5.3.3. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser prestados por funcionário da 

empresa, devidamente uniformizado e credenciado, iniciando os serviços em até 2 horas 

(duas horas) após solicitação feita pela administração; 

5.3.4. Esse tempo deverá ser   de   no   máximo   30   minutos, caso haja pessoas 

presas no interior do elevador; 

5.3.5. Na manutenção corretiva deverá ser providenciada, sempre que necessária, a 

substituição de componentes, peças, módulos, acessórios, partes, equipamentos, bem 

como quaisquer materiais de consumo, mediante autorização da Administração; 

5.3.6. Deverá ser disponibilizado pela empresa número de telefone móvel e fixo 

para facilitar e agilizar o contato entre a mesma e a Administração. 

6. CLÁUSULA SEXTA - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

6.1. O contrato será gerido pelo Gestor de Contratos, a quem caberá, assiná-lo e, se for 

o caso, aplicar sanções e/ou rescindi-lo; 

6.2. A fiscalização do Contrato será executada pelo Fiscal de Contrato, conforme 

detalhado neste Termo de Referência; 

6.3. A comunicação entre o Órgão e a prestadora de serviços se dará, preferencialmente, 

mediante meio eletrônico; 

6.4. Possíveis prorrogações contratuais, bem como análises de pedidos de repactuação 

ficarão                                                                                      sob responsabilidade do Gestor do Contrato; 

6.5. As sanções, condições para rescisão contratual e procedimentos são as previstas 

neste Termo de Referência e Anexos; 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA 

PROPOSTA 

7.1. Os serviços serão prestados no edifício-sede do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de Pernambuco, situado à Rua Conselheiro Theodoro, 460, Zumbi, CEP: 50.711-
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030 – Recife-PE. 

7.2. A demanda do órgão tem como base as características abaixo relacionadas, devendo a 

CONTRATADA: 

7.2.1. Substituir,   sem   ônus   adicional   para   o CRMV-PE,   todas   as   peças   e 

componentes que apresentarem desgaste de uso normal, inclusive cabo de tração, 

cabos de manobra flexíveis, enrolamentos de motor, eixos sem fim e coroas de 

bronze das máquinas, reguladores de velocidade, sapatas de guias, cabos de aço para 

comando, contatos, escovas, instalações elétricas de comando da casa de máquinas 

(exceto o quadro de alimentação elétrica), de cabina, de caixa de corrida e do poço, usando 

peças originais. 

7.2.2. No    caso    em    que    as    peças    e    componentes    apresentem    defeito     

e fique comprovado que não se trata   de   desgaste   por   uso   normal,   mas   sim   

por  uso    indevido,    vandalismo,    condições     anormais     como     variação     de     

voltagem acima   dos   limites   permitidos,    umidade    decorrente    de    vazamentos    e    

infiltrações  ou   outras   devidamente   justificadas   e   aceitas   pela    administração,    a    

substituição deverá    ser    feita    mediante    orçamento    específico    aprovado    

previamente,     com preços   compatíveis   com   o    mercado.    Nestes    casos    a    

Administração    define    a forma legal para a aquisição das peças e componentes. 

7.2.3. Quando   da   substituição   de   peças, especialmente   no    que    se    refere    

à parte eletrônica e mecânica, deverão ser   utilizados   somente   peças   originais   do 

fabricante, de   forma   a   não   haver   descaracterização   do   equipamento   em   relação   à 

sua originalidade. 

7.2.4. Emitir mensalmente relatório circunstanciado sobre a visitas para manutenção 

corretiva, mencionando toda e qualquer irregularidade, bem como atestando as condições de 

funcionamento dos equipamentos. 

7.2.5. Consertar e, se for o caso, substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 

até 05 (cinco) dias úteis contados da data da comunicação do problema, todos os 

materiais ou peças defeituosas, bem como sanar irregularidades decorrentes dos serviços 

prestados, durante o período de garantia técnica dos mesmos. 

7.2.6. Refazer, às suas expensas, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da notificação, os serviços recusados pelo fiscal do contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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8.2. 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; 

8.3. Notificar 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, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

8.5. 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. 

8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

8.6.1. 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; 

8.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

8.6.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

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

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

8.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
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proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta; 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 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; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos; 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

9.6. 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 relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem 

a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo 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; 

9.8. 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. 

9.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 
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9.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

9.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

9.12. Promover a organização técnica e administrativa 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. 

9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

9.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.17. 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. 

9.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

alteração do projeto, quantidades ou especificações, pela Administração. 

9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

9.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
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os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

12.1. 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 do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021. 

12.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

12.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no Art. 125 da Lei 14.133/2021. 

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado 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 respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

12.6. 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. 117 da Lei nº 14.133/2021. 
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12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 137, 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021. 

12.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

12.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo 

VII ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, 

devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, 

sempre que a CONTRATADA: 

12.9.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

12.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12.9.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros 

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

12.10. 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. 

12.11. 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. 

12.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

12.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa 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. 

12.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 



 

Rua Conselheiro Theodoro, 460 – Zumbi – CEP 50711-030 – Recife - PE 
PABX/Fax: (81) 3797-2517 – CNPJ 09.791.450/0001-14 

E-mail crmvpe@crmvpe.org.br     Site: www.crmvpe.org.br 
 

 

  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco 
 

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. 

12.15. 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. 

12.16. A conformidade do material a ser utilizado 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 respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade 

e forma de uso. 

12.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

12.18. 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. 120 da Lei nº 14.133/2021. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo. 

13.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 

entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

13.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal administrativo após a entrega da 

documentação acima, da seguinte forma: 

13.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de 

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

13.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal administrativo 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 
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redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato. 

13.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, no prazo de 24 

horas, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

13.3.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

13.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, o fiscal deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 

atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

13.4.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 

documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 

13.4.2. 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 último. 

13.4.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

provisório no dia do esgotamento do prazo. 

13.5. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

13.5.1. 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 pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 

respectivas correções; 

13.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

13.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
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exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR), ou instrumento substituto. 

13.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 

força das disposições legais em vigor. 

13.7. 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/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

14.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei 14.133, de 2021, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

14.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência 

14.3. 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 sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

14.4. 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: 

14.4.1. O prazo de validade; 

14.4.2. A data da emissão; 

14.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 
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14.4.4. O período de prestação dos serviços; 

14.4.5. O valor a pagar; e 

14.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

14.5. 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;  

14.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 

2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

14.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

14.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

14.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

14.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

14.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência. 

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua notificação, 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. 

14.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, 

da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

14.11. 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 contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
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efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

14.13. Havendo a efetiva 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. 

14.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 

no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante. 

14.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do 

Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

14.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

14.16. 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 efetivo 

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 efetivo pagamento; VP 

= Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

     ( 6 / 100 )  I = 0,00016438 

I = (TX) I =     365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

    
  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
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apresentação das propostas. 

15.1.1. Em consonância com o disposto no inciso I, § 4º, Art. 92 da Lei 14.133/2021, 

dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 

IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

15.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

15.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

15.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

15.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. Conforme Art. 96 da Lei 14.133/2021, a critério da Administração, não haverá 

exigência de garantia contratual da execução. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA 

que: 

17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

17.1.5. Cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

17.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

17.2.2. Multa de: 

17.2.2.1. 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 

15 (quinze) 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; 

17.2.2.2. 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 

subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

17.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

17.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

17.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 

União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

17.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no 

subitem 19.1 deste Termo de Referência. 

17.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
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Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

17.3. As sanções previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5 poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

17.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo 

com as tabelas 1 e 2: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

 
1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; 

 
05 

 
2 Suspender ou interromper, salvo motivo 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 
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4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, 

por  serviço e por dia; 

 
02 

 
5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por 

empregado e por dia; 

 
03 

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 Substituir 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 notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

 

03 

 
10 Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos  no TR/contrato; 

 
01 

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

01 

 

17.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, 

as empresas ou profissionais que: 

17.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
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17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

17.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos 

na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

17.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

17.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

17.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR. 

17.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas 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 administrativa. 

17.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 

sem a participação de agente público. 

17.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO 

18.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
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137 da Lei nº 14.133, de 2021, com as consequências indicadas no art. 156 da mesma Lei, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Termo de Contrato e no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

18.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.  

18.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - VEDAÇÕES  

19.1. É vedado à CONTRATADA: 

19.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

19.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - ALTERAÇÕES 

20.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

20.2. A CONTRATADA é 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. 

20.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas sob a Rubrica 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos – PJ, 

conforme informação expedida pela Assessoria Contábil do CRMV-PE à fl. 0033, e Nota de 

Empenho nº xxx/2021, à fl. xxxx. 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

22.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 
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- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO 

23.1.1. A publicação no D.O.U. do extrato da presente contratação poderá ser dispensada em 

razão dos princípios da eficiência e da economicidade, conforme orientação extraída do 

Acórdão TCU - Plenário nº 1336/2006, e, portanto, o CRMV-PE publicará o extrato deste 

contrato em seu sítio eletrônico oficial – www.crmvpe.org.br. 

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FORO 

24.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco - Justiça Federal. Para firmeza e 

validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Recife, _______ de ____________________ de 2021. 

 

___________________________________________ 
Representante Legal da Contratante 

___________________________________________ 
Representante Legal da Contratada 

Testemunhas: _______________________________ CPF:__________________                                             

                           _______________________________ CPF:__________________ 
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