SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02907/2022
UASG 389421
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, através de sua
Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a LICITAÇÃO, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL para EXECUÇÃO INDIRETA sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO LAYOUT DO
TÉRREO, 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º PAVIMENTOS E MIRANTE NO PRÉDIO DA SEDE DO
CREA-CE, LOCALIZADO À RUA CASTRO E SILVA, Nº 81, BAIRRO CENTRO,
FORTALEZA-CE, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Federal n° 147/2014
e Lei Complementar 155/2016 e alterações, assim como outras normas aplicáveis à
Licitação no âmbito da Administração e demais exigências previstas neste Edital e seus
Anexos suas alterações e demais condições desta TOMADA DE PREÇOS a seguir descritas.
1. ABERTURA
1.1. A Comissão de Licitação receberá de cada Licitante, Envelopes com Documentação
de Habilitação e Propostas de Preços em sessão pública a ser realizada conforme
mencionado a seguir:
1.1.1. Local: Rua Castro e Silva, 81 – Centro – Fortaleza-Ceará.
1.1.2. Data: 26/07/2022
1.1.3. Horário: 14h
1.2. Após o horário designado não mais serão recebidos quaisquer documentos.
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que
impeça a realização deste evento na data acima marcada, a abertura da LICITAÇÃO ficará
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova
comunicação, salvo aviso expresso da Comissão de Licitação do Crea-CE.
2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objetivo a Contratação de empresa especializada em
elaboração de projeto executivo e execução de serviços de reforma no layout do
térreo, 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º pavimentos e mirante no Prédio da Sede do Crea-CE,
localizado à Rua Castro e Silva, nº 81, Centro, Fortaleza-CE, conforme condições e
especificações do presente Edital e seus Anexos.
2.1.1. A execução da obra dar-se-á sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, e o julgamento da licitação dar-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
2.2. O Crea-CE pagará o valor total estimado de R$ 2.262.468,94 (dois milhões,
duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e
quatro centavos), conforme PROJETO BÁSICO – ANEXO II.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Tomada de Preços as empresas que:
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3.1.1. Estabelecidas no Brasil e que atendam a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas e
atendam as condições deste Edital e seus Anexos, apresentem os documentos neles
exigidos, em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas
e Ofício competente e detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta
Tomada de Preços;
3.1.1.1. Para efetuar o cadastramento o interessado deverá encaminhar
através do e-mail licitacao@creace.org.br para Comissão de Licitação no
horário das 13 às 17 horas, os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
se exigível, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto a ser contratado;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
d) Prova de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
3.2. Somente poderão participar desta LICITAÇÃO as empresas pertinentes ao ramo de
negócios do objeto descrito no subitem 2.1, deste Edital e que não estejam sob falência,
concurso de credores, dissolução, liquidação, cumprindo pena de suspensão, ou sob
declaração de inidoneidade que lhes tenham sido aplicadas por força da Lei nº. 8.666/93.
3.2.1. A habilitação far-se-á com a verificação dos documentos que comprovem a
regularidade fiscal, as qualificações técnica e econômico-financeira e a habilitação
jurídica.
3.3. Desta Licitação pública, não poderão participar os servidores do Crea-CE (inclusive
membros da Diretoria e Conselheiros), bem como os seus parentes consanguíneos até 3º
grau ou afins.
3.4. Não será admitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, bem como
a participação de pessoas físicas e jurídicas, desde que direta ou indiretamente ligadas ao
licitante, bem como dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, ou ainda, servidor
de qualquer função, cargo e assessoria do licitante, incluídos os impedimentos constantes
da Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie.
3.5. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma
LICITANTE.
3.6. Qualquer manifestação em relação à presente LICITAÇÃO fica condicionada a
apresentação de documentos de identificação e instrumento de Credenciamento. Tratandose de sócio da empresa deverá ser apresentado documento comprobatório de tal condição.
3.7. O licitante poderá adquirir o Edital gratuitamente em forma eletrônica, pela Internet,
no endereço www.comprasnet.gov.br, www.creace.org.br, ou junto à Comissão de
Licitação do Crea-CE.
3.8. A Comissão de Licitação não se responsabilizará pela entrega de eventuais aditivos que
possam ocorrer no edital, caso o licitante não proceda conforme estabelecido no subitem
3.6.
4. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. O Crea-CE, observado o prazo de validade da “Proposta de Preços”, convocará a
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Licitante vencedora adjudicatária para assinar o instrumento de contrato no prazo de 3
(três) dias úteis ou outro que vier a ser estabelecido pelo Conselho, contados da
data em que a mesma receber a convocação, por intermédio de seu representante legal ou
procurador credenciado, observado o disposto neste Edital e no artigo 64 da Lei 8.666/93;
4.2. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da
assinatura do contrato, constante no final deste, independente das datas das assinaturas
eletrônicas das partes, com eficácia a partir de sua publicação em Diário Oficial da União,
respeitados os prazos de garantia dos materiais e serviços realizados.
4.3. Os prazos para entrega e execução do objeto são aqueles definidos no PROJETO
BÁSICO - ANEXO II.
4.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicação da lei, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública de abertura da TOMADA DE PREÇOS, desde que
fundamente sua solicitação, impugnação que será respondida em até 3 (três) dias úteis.
4.5. O mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para abertura da
sessão pública, é concedido aos interessados para solicitar esclarecimentos ao ato
convocatório, de forma fundamentada, que também será respondida em até 3 (três) dias
úteis.
4.5.1. A não impugnação, comunicação ou solicitação de esclarecimentos de erros,
dúvidas e omissões porventura observados, no prazo estabelecido, implicará na tácita
aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer
reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital para a realização da sessão pública, os
interessados ou seus representantes legais deverão proceder ao respectivo
CREDENCIAMENTO, comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes, interpor
e/ou renunciar à interposição de recurso, bem como praticar todos os atos inerentes ao
certame.
5.2. Para efetivação do CREDENCIAMENTO, o representante da proponente exibirá à
Comissão de Licitação qualquer documento de identidade emitido por órgão público
juntamente com (i) a CARTA CREDENCIAMENTO – ANEXO I que o autorize a responder
pela Licitante nos termos da lei n° 13.726/18, art. 3º, inc. I, especificamente neste
edital, assinado por representante da Licitante, ou juntamente com (ii) INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO PÚBLICO - firmado no máximo 12 (doze) meses antes da data de
abertura dos envelopes - que o autorize a responder pela proponente, firmar declarações,
desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame;
5.3. Em sendo sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, bastará ser apresentada cópia
autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Aditivos pertinentes,
do documento de Eleição de seus administradores, se for o caso, tudo devidamente
registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, no qual
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
5.3.1. Para efeitos deste item, serão considerados os seguintes documentos:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou
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Registro Comercial no caso de empresa individual.
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
5.3.2. A apresentação dos documentos supra no CREDENCIAMENTO isenta a
licitante de apresentá-los no ENVELOPE Nº. 1 – DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO.
5.4. Em caso de representante eleito pelo administrador, além dos documentos indicados
nos itens supra – cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, de
documento de identidade emitido por órgão público, e mais o(s) documento(s)
previsto(s) no item 5.2 acima – este(s) último(s) para fins de comprovar se o outorgante
possui os poderes de outorga de representação ao outorgado, deverá ainda apresentar
CARTA CREDENCIAL, conforme o modelo do ANEXO I, que o autorize a responder pela
Licitante, nesta TOMADA DE PREÇOS especificamente, com firma reconhecida em Cartório
ou nos termos da lei n° 13.726/18, art. 3º, inc. I.
5.5. Os documentos acima deverão ser apresentados em mãos, ou seja, NÃO DEVERÃO
ESTAR DENTRO DE NENHUM DOS ENVELOPES, de “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO” ou de “PROPOSTA DE PREÇOS”, sob pena de não ser credenciado
qualquer representante da Licitante.
6. ENVELOPES
6.1. Os documentos concernentes à HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS,
indicados nos itens seguintes, deverão ser apresentados na data, horário e local indicados,
em 2 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo em seu exterior os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CREA-CE
TOMADA DE PREÇOS 1/2022
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
ENVELOPE Nº 2 –PROPOSTA DE PREÇOS
CREA-CE
TOMADA DE PREÇOS 1/2022
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
7. HABILITAÇÃO
7.1. Os documentos necessários à “HABILITAÇÃO” deverão ser apresentados em
envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme
acima, com ENVELOPE No. 1.
7.2. A licitante deverá apresentar os seguintes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”:
7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.2.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de
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sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus
administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.
7.2.1.2. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no
acompanhada de prova de diretoria em exercício.

caso

de

sociedade

civil,

7.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
7.2.2.2. 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 1.751, de 02/10/2014 e alterações, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional e alterações;
7.2.2.3. 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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.2.2.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
7.2.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
7.2.2.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;
7.2.2.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
7.2.2.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
7.2.2.9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E
ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 147/2014 e LEI
COMPLEMENTAR 155/2016:
7.2.2.9.1. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de
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contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores ao menor preço. A avaliação das
propostas de preços será feita da seguinte maneira:
7.2.2.9.2. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada poderá apresentar, no prazo de 3 (três) dias
úteis, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame.
7.2.2.9.3. As licitantes que invocarem a condição de microempresas ou de
empresa de pequeno porte para fins de exercício de quaisquer dos
benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2066, deverão
apresentar no ENVELOPE Nº 2 (Proposta de Preços) os seguintes
documentos:
7.2.2.9.4. DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE - ANEXO V – e que não está incursa em nenhuma
das vedações do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº
123/2006, conforme modelo do ANEXO V;
7.2.2.9.5. As licitantes que invocarem a condição de microempresas ou de
empresa de pequeno porte para fins de exercício de quaisquer dos
benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, e que não
apresentarem os documentos comprobatórios acima indicados não terão
suas propostas desclassificadas, mas não terão os benefícios
supramencionados.
7.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.2.3.1. Certidão Negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório de
Distribuição Judicial da circunscrição do domicílio da proponente, que esteja
dentro do prazo de validade na data da abertura desta TOMADA DE PREÇOS,
ou, não havendo validade, tenha sido expedida há no máximo 90 (NOVENTA)
dias antes da data da abertura da TOMADA DE PREÇOS.
7.2.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou através da certificação
digital registrada através do SPED conforme IN RFB nº 1.420/2013, com
o termo de abertura e encerramento, vedada a substituição por balancetes
ou balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores ativos circulante
(AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extraírem-se:
a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1 (um);
b) Índice de liquidez Geral – LG - superior a 1 (um) = (Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo) / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
c) Índice de Solvência Geral = Ativo Total/ Passivo Circulante + Passivo
Não Circulante superior a 1 (um).
d) Comprovação de patrimônio líquido de 5% (cinco por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial
e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na
forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de
3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
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7.2.3.3. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do
último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.
7.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.2.4.1. Para participar da licitação, os licitantes deverão:
7.2.4.1.1. Comprovar registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
– CAU, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente
licitação;
7.2.4.1.2. Possuir profissional Responsável Técnico, 01 (um) engenheiro
civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro mecânico, devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;
7.2.4.1.3. Apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, em
nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado através da(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico
emitida(s) pelo CREA ou CAU, em nome de seu(s) responsável(is)
técnico(s) ou profissional(is) de nível superior pertencente(s) ao quadro da
empresa, que comprove a aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto desta licitação, cuja soma da área seja superior a 1.300 m²,
não devendo ser considerados atestados com área inferior a 400
m², emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
7.2.5. No ato da assinatura do instrumento contratual a empresa deverá
apresentar:
7.2.5.1. Comprovação de garantia para o cumprimento do contrato, nos termos do
art. 56, da Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato. A Contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de “garantia
para o cumprimento contratual”:
a) Em dinheiro, depositado na Conta No 700.001-8, Agência 1047,
Operação 003, Caixa Econômica Federal;
b) Título da dívida pública;
c) Seguro garantia;
d) Fiança bancária.
7.2.5.2. Comprovação de que está regularmente registrada no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Ceará – Crea-CE e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Ceará – CAU-CE, e ter como Responsável Técnico 01
(um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro mecânico,
devidamente registrado no Conselho Regional competente, com experiência
comprovada na prestação de serviços com características, complexidade, quantidades
e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.
7.2.5.3. Caso o responsável técnico habilitado no certame não possa realizar o
serviço, a contratada deverá formalmente requerer junto a Administração a
substituição do profissional por outro de igual habilitação segundo critérios
estabelecidos no Projeto Básico, em especial ao Item 7.1.
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7.2.5.4. A comprovação do vínculo empregatício do (s) profissional (is) indicado (s)
pela licitante como responsável (is) técnico (s) deverá ser feita mediante a
apresentação de Contrato de Trabalho em CTPS – Carteira de Trabalho e
Previdência Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de
Prestação de Serviços.
7.2.5.5. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, deverá ser
apresentado Contrato Social ou Certidão da Junta Comercial, ou Ato
Constitutivo devidamente atualizado e registrado no órgão competente, ou contrato
de prestação de serviço entre o profissional e a empresa.
7.2.6. Declaração emitida pelo proponente de que conhece as condições locais para
execução do objeto, inclusive mercadológicas, e que tem pleno conhecimento das condições
e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por
este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante.
7.2.7. OUTRAS DECLARAÇÕES:
7.2.7.1. Declaração da proponente de que não possui, em seu quadro pessoal,
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou
insalubres e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII,
do Artigo 7º, da Constituição Federal, conforme modelo de DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA - ANEXO VII.
7.2.7.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato
superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na
vigência contratual caso venha a ser contratado pelo Crea-CE, conforme modelo da
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE - ANEXO VI.
7.3. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório, ou conforme lei nº 13.726/2018,
cópia do documento, cabendo aos membros da licitação mediante comparação entre original
e cópia atestar autenticidade, desde que perfeitamente legíveis, a exceção dos que forem
obtidos via Internet, que não precisarão ser autenticados, os quais serão validados pela
Comissão de Licitação do Crea-CE, mediante consulta para verificação de sua
autenticidade. Não será aceito qualquer documento que esteja ilegível.
7.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos requeridos no Edital e seus Anexos.
7.5. Os documentos e certidões apresentados deverão estar atualizados e dentro do prazo
de validade.
7.6. A não apresentação de qualquer dos documentos indicados no subitem seguinte
implicará na inabilitação da proponente.
7.7. Se a empresa licitante for estabelecimento matriz, todos os documentos deverão
estar em nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz;
7.8. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital,
deve a mesma fazer prova da isenção, dentro do envelope, através de declaração do órgão
expedidor do aludido documento.
7.9. Junto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá ser indicado o nome ou razão
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social da proponente, endereço completo, telefone, e endereço eletrônico (e-mail), um dos
últimos, pelo menos, para fins de convocações e comunicações para os atos posteriores
previstos neste Edital, e ainda: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade,
domicílio e cargo na empresa do seu representante legal, para fins de assinatura do
contrato, conforme a FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL - ANEXO IV.
7.10. Serão inabilitadas as Licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.
8. PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A PROPOSTA DE PREÇOS que deve ser apresentada em envelope individual,
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado como ENVELOPE No 2, conforme
acima – deverá estar conforme MODELO DE PROPOSTA – ANEXO III e:
8.1.1. Ser impressa em 01 (uma) via, impressa, em papel timbrado do licitante, em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente,
sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
8.1.2. Constar preço global da proposta, em moeda corrente nacional (R$), expressos
em algarismos e por extenso, estando incluídos todos os impostos, taxas e quaisquer
outras despesas. Em caso de divergência entre os preços expressos em algarismos e
por extenso será considerado este último. Em caso de erro na soma dos valores
unitário e global, será realizada a correção da soma dos valores unitários
apresentados.
8.1.3. Declarar expressamente que os valores incluem todos os custos e despesas,
sem se limitar a: custos diretos e indiretos, deslocamento, material, salários, encargos
sociais e trabalhistas, taxas, impostos, indenizações e transportes diversos e outras
despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias ao perfeito cumprimento
do objeto especificado no objeto e nos Anexos, não gerando qualquer vínculo
empregatício com os sócios, empregados e/ou prepostos da Contratada.
8.1.3.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da
proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer
título, devendo os serviços respectivos, serem fornecidos ao Crea-CE sem ônus
adicionais;
8.1.4. Ter prazo de validade de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de
abertura desta TOMADA DE PREÇOS, observado o disposto no § 3º do art. 64 da Lei
8.666/93.
8.1.4.1. Em caso de omissão de qualquer prazo ficará estabelecido o prazo
constante neste Edital.
8.1.5. Declaração, expressa no corpo da Proposta, de que o objeto será fornecido em
conformidade com as especificações contidas no ANEXO II – PROJETO BÁSICO,
deste Edital;
8.2. A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, sem
quaisquer acréscimos em virtude da expectativa inflacionária ou de custo financeiro;
8.3. A omissão de qualquer despesa necessária à execução do objeto deste edital será
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interpretada como não existente ou já inclusa nos preços, não podendo a Licitante pleitear
acréscimo após o recebimento dos Envelopes.
8.4. Serão desclassificadas as propostas que tiverem preços acima do limite determinado
neste Edital, que sejam manifestamente inexequíveis, independentemente de comprovação,
que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
8.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas
das demais licitantes.
8.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da proponente,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.7. Falhas meramente formais poderão, após a análise, serem sanadas pela COMISSÃO
DE LICITAÇÃO, desde que não caracterizem tratamento diferenciado em relação às demais
licitantes.
9. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
9.1. As reuniões da Comissão de Licitação serão públicas, podendo ser presenciadas por
qualquer pessoa e só terão o direito de usar a palavra, rubricar documentos, consignar
recursos e firmar a ata, os representantes devidamente credenciados pelas proponentes,
tendo que ser apenas um credenciado por licitante;
9.2. A Comissão reserva-se o direito de alterar as datas ou as pautas das reuniões, ou
mesmo, suspendê-las em função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecida as normas
legais aplicáveis;
9.3. Após o presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo para o
recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito por esta;
9.4. A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” ocorrerá na data estabelecida no
preâmbulo deste Edital, após a entrega dos dois envelopes pelo representante de cada
licitante e, examinados todos os documentos, a Comissão de Licitação comunicará o
resultado indicando as empresas habilitadas e as eventuais inabilitadas, ou a critério,
encerrará a reunião, ficando o julgamento da “HABILITAÇÃO” a ser realizado em reunião
específica, não se admitindo após a abertura, a juntada de novos documentos ou a adição
de quaisquer ressalvas, retificações ou emendas, ressalvada a hipótese prevista no § 3º, do
Art. 48, da Lei nº 8.666/1993.
9.5. Caso o julgamento da “HABILITAÇÃO” ocorra na mesma reunião de abertura da
licitação e os representantes das licitantes desistam expressamente do direito de
interposição de recurso quanto a “HABILITAÇÃO”, a Comissão procederá a imediata
abertura dos envelopes “PROPOSTA”.
9.6. Caso haja licitante que não abra mão de seu direito de recurso, quanto a
“HABILITAÇÃO”, este deverá ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis e a
Comissão de Licitação recolherá os envelopes “PROPOSTA”, após a rubrica sobre o fecho
por todos os presentes, para serem abertos em data a ser fixada após o julgamento do(s)
recurso(s) e eventuais contra recursos, para os quais será aberto novo prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
9.7. Na ocasião da abertura dos envelopes “PROPOSTA”, serão devolvidos às licitantes
não habilitadas, os seus envelopes “PROPOSTA”, fechados como recebidos.
9.8. Abertas as PROPOSTAS DE PREÇOS, serão desclassificadas as propostas que:
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9.8.1. Desatender às exigências editalícias, sejam omissas
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento;

ou

apresentem

9.8.2. Apresentarem preço excessivo, entendido como preço que exceda do valor de
referência orçado pela contratante, definido na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO III
deste Edital; ou
9.8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.8.4. Para comprovação da exequibilidade da proposta e planilha de custos, deverá
ser detalhado todos os custos incidentes para realização da obra. O detalhamento
deverá explanar como se dará, de forma minuciosa, a fase de implantação,
administração da obra, execução, pagamento de mão de obra, ART, custos com
documentações legais, impostos, lucro e outros que se fizerem necessários.
9.8.5. Para tanto, deverá ser apresentado relatório com o detalhamento exposto
acima, que será avaliado pela área técnica da contratante, a fim de verificar a
possibilidade de aceitação da proposta.
9.8.6. Poderá também apresentar contratos firmados com outras empresas em que
prestou serviço pelos mesmos valores
9.9. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidas retificações nas características e
condições apresentadas;
9.10. Será declarada vencedora a proponente que tenha atendido todos os requisitos
editalícios e que apresente o MENOR PREÇO GLOBAL.
9.10.1. No caso de empate, absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e
ultrapassada a situação dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, a
classificação das mesmas far-se-á por sorteio, conforme disposições contidas no artigo
45, § 2º, da Lei Federal N° 8.666/93 e alterações.
9.11. Serão lavradas atas circunstanciadas de todos os atos do presente certame licitatório,
mencionando os licitantes, as propostas apresentadas, reclamações e impugnações, caso
ocorram, e demais acontecimentos necessários para o fiel julgamento do procedimento,
devendo as atas, serem assinadas pelos membros da Comissão e por todos os licitantes
presentes.
9.11.1. O não comparecimento do representante da licitante aos atos da abertura e
julgamento, o seu não credenciamento na forma prevista neste Edital, ou a falta de
sua assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das decisões da Comissão.
9.12. Durante o julgamento, caso haja necessidade, a Comissão de Licitação reserva-se o
direito de inspecionar as instalações das empresas licitantes;
9.13. Poderá também à Comissão, promover diligências destinadas a esclarecer ou
complementar instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou
informações que deveriam constar originalmente na proposta;
9.14. Não serão consideradas as propostas que estejam em desacordo com normas
vigentes, bem como as que contrariem as disposições deste Edital.
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9.15. Em qualquer fase do julgamento, o não atendimento ou a insuficiência de
comprovação de qualquer exigência constante deste Edital implicará na desclassificação do
proponente, não sendo admitida a inclusão de documentos “a posteriori”;
9.16. O resultado da licitação será publicado em jornal de grande circulação no Diário
Oficial da União, assim como disponibilizado no site www.creace.org.br.
10.

RECURSOS

10.1. Dos atos praticados conforme o presente Edital caberá recurso na forma do artigo
109 da Lei Nº 8.666/93 e alterações;
10.2. Os recursos e as contrarrazões relacionados a esta Licitação devem ser protocolados
na sede do Crea-CE, na Rua Castro e Silva, 81 – Centro – Fortaleza-CE, CEP 60.030010, ou enviados por e-mail para licitacao@creace.org.br.
10.3. Serão observados os seguintes requisitos para a formulação de recursos: deverá ser
impresso e protocolado, devidamente dirigido à Comissão de Licitação; estar devidamente
fundamentado e assinado pelo representante legal do licitante.
10.4. O prazo será de 5 (cinco) dias úteis para a formalização de recursos, a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso, em conformidade com a Lei
Federal Nº 8.666/93 e alterações;
10.5. Por ocasião da habilitação, abertura e julgamento das propostas, estando os licitantes
presentes e havendo concordância, poderá ficar consignada na Ata de abertura a renúncia
expressa ao direito de interposição dos recursos previstos nos art. 109, inciso I, letras a e
b, consoante disposto no art. 43, inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;
10.6. Das decisões da Comissão de Licitação, caberá recurso ao Presidente do Crea-CE.
11.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

11.1. Ultrapassados os prazos recursais, ou expressamente dispensados tais prazos, a
licitação será homologada e devidamente procedida à adjudicação do seu objeto.
11.2. A empresa adjudicatária, terá, após convocação escrita e protocolizada, o prazo
máximo de 3 (três) dias úteis para comparecer ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceará – CREA-CE, para a assinatura do respectivo Contrato. No ato da
assinatura do instrumento contratual, a empresa deverá apresentar o exigido no subitem
7.2.5. deste Edital.
11.2.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período,
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Crea-CE.
11.2.2. O Contrato poderá ser enviado por e-mail para assinatura por parte da
empresa a ser contratada, devendo a mesma assinar no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis. No ato da assinatura do instrumento contratual, a empresa deverá
apresentar o exigido no subitem 7.2.5. deste Edital.
11.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato ou não apresentar o
exigido no subitem 7.2.5, no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das
demais cominações legais cabíveis.
11.4. Expirado o prazo fixado no subitem 11.2 e, não assinado o contrato por parte da
adjudicatária, o Crea-CE poderá convocar as licitantes remanescentes, por ordem de

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br

Página 12 de 78

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
classificação, para os mesmos fins, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou então, revogar a licitação.
11.5. As licitantes convocadas na hipótese prevista no subitem 11.4 supra, não ficarão
sujeitas às sanções, em caso de não aceitação das condições ali indicadas.
12. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAIS DE ENTREGA, OBRIGAÇÕES, PRAZOS
E GARANTIAS.
12.1. A licitante vencedora deverá executar o serviço ou fornecer os materiais no prazo
estipulado no PROJETO BÁSICO – ANEXO II, a partir da assinatura do contrato.
12.2. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Contrato
conforme a MINUTA DO CONTRATO – ANEXO VIII a ser firmado com a empresa
vencedora, e suas condições são as estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência e
nos demais anexos, além de outras fixadas na proposta da vencedora e necessária à fiel
execução do objeto licitado.
12.2.1. A Licitante que participar desta licitação deve estar ciente de todos os termos
e condições previstas neste Edital e seus Anexos, e com eles concordar, para que
sejam por ela cumpridos, caso venha a se sagrar vencedora.
12.3. A Licitante Vencedora deverá manter, durante toda a contratação, as condições de
HABILITAÇÃO previstas neste Edital, principalmente estar em dia com a Fazenda Pública
Municipal, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Seguridade Social;
12.4. A recusa injustificada da licitante em executar o serviço e/ou fornecer o bem, dentro
do prazo estabelecido neste Edital Contrato, permitirá à Contratante a aplicação das
penalidades que lhe couberem, previstas no subitem 23.1 da minuta do contrato,
sujeitando a adjudicatária a uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato;
12.5. A licitante deverá, por ocasião da assinatura do contrato, indicar o nome do
representante da empresa responsável pela gestão do contrato, informando endereço,
telefone, fax e e-mail, conforme o ANEXO IV - MODELO DE FICHA DE DADOS DO
REPRESENTANTE LEGAL, se já não o tiver feito;
12.6. A rescisão do contrato poderá dar na forma da lei, e conforme previsto nos artigos 77
e seguintes da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA, direito a
qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.
12.7. Não será aceito fornecimento de bem ou serviço que não tenha sido autorizado por
pela Fiscalização da Contratante ou que, por qualquer motivo, não esteja de acordo com os
termos e condições estabelecidas;
12.8. Todas as condições de fornecimento, prazos, locais de entrega, obrigações das partes
Contratante e Contratada, Garantias e Assistência Técnica, enfim, todas as condições que
deverão ser conhecidas e aceitas pelas Licitantes para plena execução do objeto do
presente Edital, sob as penas da lei, estão previstas nos itens anteriores, nos seus Anexos,
e mais especificamente no PROJETO BÁSICO – ANEXO II;
12.9. Este Contrato poderá ser alterado, na hipótese da Lei nº 8.666/93 (e suas alterações)
prevista no seu artigo 65. A alteração poderá ser feita através de apostilamento ou aditivo
ao contrato, neste caso, assinado entre as partes.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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13.1. O pagamento será efetuado com recursos orçamentários oriundo do Crea-CE, com a
seguinte dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas.
13.2. O pagamento obedecerá rigorosamente ao cronograma físico/financeiro apresentado
pela empresa contratada e aprovado pela Fiscalização da Contratante
13.3. A contratada deverá apresentar pedido de medição junto à ART ou RRT, indicando
as quantidades executadas naquele período e os valores acumulados para critério de
pagamento. Após o recebimento do pedido a equipe de fiscalização procederá a sua
verificação e liberará para os devidos pagamentos.
13.3.1. Junto ao pedido de medição, a contratada deverá apresentar relatório
fotográfico e diário de obra do período em questão.
13.4. O pagamento das parcelas será realizado após a liberação dos valores, para tanto a
Contratada deverá emitir e apresentar Nota Fiscal de serviço.
13.5. Os documentos entregues deverão ser aprovados formalmente em termo de
aprovação emitido pelo gestor da contratação ou substituto, que identifique o(s)
documento(s) e sua revisão (ões). A referida aprovação poderá ser substituída por ateste
em nota fiscal a ser encaminhada para pagamento.
13.6. O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo de 30 (trinta) dias, quando
apresentado todos os respectivos documentos, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, devendo a referida nota, neste prazo, ser atestada pelo Fiscal do Contrato e
encaminhada ao Setor Financeiro para pagamento.
13.7. 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. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.7.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução
Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018.
13.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como:
a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período de prestação dos serviços;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
13.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na documentação prevista no
item 13.3.1 ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
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prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
13.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
13.11. 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.
13.12. 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.
13.13. 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.
13.14. Quando do pagamento e se couber, 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 nº 05/2017 – SEGES/MP.
13.15. 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.
13.16. 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:
I = (TX)
I = (6 / 100)/365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
13.17. O pagamento será feito mediante crédito em conta bancária. A contratada deverá
indicar no documento de cobrança os números do banco, da agência e da conta-corrente na
qual deseja que seja efetuado o crédito.
14. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. A gestão do contrato ficará a cargo de Setor ou Servidor designado especialmente
para este fim, pelo Crea-CE, que coordenará as atividades inerentes à Gestão e Fiscalização
de contrato a ser efetivado.
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14.2. Deverá ser priorizado o correio eletrônico como meio oficial de comunicação entre a
Contratada e a Contratante. Para tanto deverá ser disponibilizado e-mail profissional da
Instituição. Também deverão ser disponibilizados números telefônicos fixo e móvel para
contato direto com o representante legal.
14.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações
que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para
o serviço contratado.
14.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei nº 8.666/93.
14.4.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
14.4.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios do presente Edital, proposta e futuro contrato.
14.4.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
14.5. Cabe ao Fiscal do Contrato comunicar à Administração quaisquer ocorrências
passíveis das sanções administrativas previstas neste Edital.
14.6. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações dentro do prazo e condições estabelecidas no contrato.
14.7. Atestar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no neste
Edital e contrato.
14.8. Solicitar à Contratada todas as providências necessárias ao bom andamento dos
serviços.
14.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as
respectivas especificações, notificando, por escrito ou por e-mail, sobre imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido acima caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária a uma multa equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato;
15.2. As demais sanções administrativas e multas aplicáveis por descumprimento do
Contrato estão previstas na Cláusula Vigésima Terceira da Minuta do Contrato.
15.3. O Crea-CE poderá rescindir o Contrato se ocorrer qualquer das hipóteses previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993 e, nas condições indicadas no artigo 79 do
mencionado diploma legal;
15.4. É vedada a cessão, transferência ou subcontratação do presente Contrato, no todo ou
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em parte, salvo com autorização da CONTRATANTE. Constitui motivo bastante para
anulação ou rescisão do Contrato, a subcontratação total ou parcial do objeto desta
licitação, sem aprovação expressa do Crea-CE;
15.5. Na hipótese de eventual atraso de pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE,
serão acrescidos juros de mora 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, sobre o respectivo
valor faturado, aplicando-se a PRO-RATA-DIE, da data de vencimento, até a data do efetivo
pagamento.
16. DO REAJUSTE
16.1. O valor do contrato será reajustado com periodicidade anual, utilizando-se para tanto
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
16.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa
contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da
prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão
do seu direito.
16.3. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro inicial do
contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.
17. DA COMPATIBILIDADE
17.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a execução deste contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no
processo licitatório.
18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
18.1. 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.
19. DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1. A CONTRATADA poderá subempreitar parte da obra, desde que autorizada pela
CONTRATANTE, conforme exigências:
19.1.1. Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para fornecimento
do objeto deste Contrato. Contudo, em qualquer situação, a PROPONENTE vencedora
é a única e integral responsável pelo fornecimento global do objeto.
19.1.2. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da
CONTRATANTE com os subcontratados.
19.1.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas
por razões técnicas ou administrativas.
19.1.4. A responsabilidade técnica da subcontratação deverá ser feita mediante
anotação da respectiva ART (Anotação de responsabilidade técnica) / RRT
(Registro de responsabilidade técnica) no Conselho Profissional Competente.
20. DA ALTERAÇÃO
20.1. Este Contrato poderá ser alterado, na hipótese da Lei nº 8.666/93 (e suas
alterações) prevista no seu artigo 65, e seus parágrafos 1º. e 2º. A simples tolerância da
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CONTRATANTE não enseja em novação em favor da CONTRATADA, sendo que qualquer,
por mais simples que seja, a alteração, deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste,
escrito, entre as partes.
21. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
21.1. Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual (art. 65, inc. II, alínea “d”).
21.2. Nesse caso, a parte interessada deverá demonstrar analiticamente a variação dos
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será
analisada para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.
22. GARANTIA DA EXECUÇÃO
22.1. Será exigida da contratada a prestação de garantia para o cumprimento do contrato,
nos termos do art. 56, da Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, indicado na sua proposta comercial, devendo ser apresentada no
ato da assinatura do contrato. A licitante poderá optar por uma das seguintes
modalidades de “garantia para o cumprimento contratual”:
a) Em dinheiro, depositado na Conta Nº 700.001-8, Agência 1047, Operação 003;
b) Caixa Econômica Federal;
c) Título da dívida pública;
d) Seguro garantia;
e) Fiança bancária.
22.2. Ocorrendo prorrogação dos prazos de execução do contrato ou aumento no seu valor
original, a contratada deverá apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou
reforçá-la, no segundo, na ocasião em que se der a assinatura do respectivo termo aditivo
contratual.
22.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais atribuídas à
CONTRATADA, bem como pelas multas que venham a ser-lhe impostas, e deverá ser
reposta, em caso de utilização, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
22.4. Após o cumprimento fiel e integral deste contrato, devolver-se-á à contratada a
garantia prestada, mediante solicitação da mesma.
23. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
23.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
23.2. 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.
23.3. Notificar a Contratada por escrito ou por e-mail 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.
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23.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços,
inclusive permitir o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às
dependências do Crea-CE, se for o caso.
23.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Projeto Básico;
23.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas.
23.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato.
23.8. Cientificar a Procuradoria Jurídica da própria Contratante para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
23.9. Arquivar os documentos objeto da presente licitação e futuro Contrato.
23.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
24.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidades especificadas no Projeto Básico e em sua proposta.
24.2. A contratada deverá nomear um de seus dirigentes ou representante legal para tratar
de todos os assuntos e/ou dificuldades referentes à execução do Contrato, inclusive
informando os números dos telefones de trabalho, da residência e um celular, que deverá
estar ativo e habilitado durante toda a vigência do Contrato, bem como um endereço de email para o envio de correspondências.
24.3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratada, sob
pena da rescisão do mesmo.
24.4. Responsabilizar-se integralmente por todos os empregados que prestarão os serviços,
selecionando-os e preparando-os rigorosamente, nos termos da legislação vigente, inclusive
certificando-se de atestado de boa conduta e demais referências, visando maior segurança
e qualidade na execução dos serviços.
24.5. A empresa deverá manter seus empregados orientados com relação ao desempenho
dos serviços, responsabilidades e segurança ao que lhe cabe, com relação a todo material
manuseado, não devendo afastar-se dos seus afazeres, principalmente cumprir tarefas
solicitadas por pessoas não autorizadas.
24.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor e, caso o
funcionário exerça profissão pertencente ao sistema Confea/Crea, o mesmo deverá ter seu
registro no Crea-CE.
24.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando
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for o caso.
24.8. Todos os profissionais deverão ter um curso de formação básico em sua área, bem
como um nível mínimo de escolaridade de 1º grau completo e noções básicas de higiene e
limpeza.
24.9. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios na área da obra.
24.10. A Contratada se obriga a responder por quaisquer acidentes de que possam ser
vítimas seus profissionais e ainda, por danos ou avarias e/ou repará-los, quando causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execução dos serviços, cabendo-lhe a restauração, substituição ou indenização, conforme o
caso.
24.11. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração.
24.12. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente
dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de
forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências
objeto dos serviços.
24.13. Deverá a empresa contratada manter constantemente o número acordado de
funcionários para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados,
substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo
responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horário por parte de seus funcionários.
24.14. Independente de qualquer justificativa, a empresa deverá enviar um empregado em
substituição ao que não se apresentar ao seu posto, no prazo máximo de 2 (duas) horas,
a contar do recebimento da comunicação da contratante.
24.15. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com condutas
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias à disciplina da repartição ou que venha criar
embaraços ou dificuldades às exigências dos serviços que lhe forem apresentados.
24.16. A empresa deverá fornecer, conforme especificações e condições indicadas neste
Projeto básico, em caráter permanente, até o 5º dia útil da vigência do Contrato, e a cada
04 (quatro) meses, fardamento completo, apresentável e durável, padrão da empresa, de
forma a identificar e proteger seus empregados.
24.17. A Empresa CONTRATADA deverá providenciar perícia, elaborada por profissional
competente e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, para, se for o caso, atestar a
existência de condições insalubres de trabalho, tendo em vista a possível inclusão dos
adicionais de insalubridade para as categorias de bombeiro hidráulico, ajudante, servente,
pedreiro, serralheiro, gesseiro, soldador, carpinteiro, ladrilheiro.
24.18. Efetuar o pagamento do salário dos empregados até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao vencido, através de depósito bancário na conta do trabalhador, bem como
recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação, exibindo, sempre que
solicitado, as comprovações respectivas.
24.19. Manter todos os equipamentos necessários à execução dos serviços em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 48 (quarenta e oito)
horas, sem quaisquer ônus para os profissionais, quando se desgastaram, pelo uso ou
devido a acidentes de trabalho, identificando-os a fim de que não sejam confundidos com
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similares de propriedade da Administração.
24.20. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor
poluição, tais como:
a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;
b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor
toxicidade;
c) Dar destinação adequada às peças eventualmente substituídas a fim de
preservar o meio ambiente;
d) Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de
redução de desperdícios/poluição; e
e) Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando
couber, todas de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
1, de 19 de janeiro de 2010.
24.21. Deverá manter durante toda a vigência contratual, todas as condições de habilitação
exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual.
24.22. A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente
contrato, sem prévia anuência da contratante.
24.23. À contratada caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos
previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saudá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão
nenhum vínculo empregatício com o contratante.
24.24. Deverá a contratada assumir a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica em caso de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a prestação do
serviço ou em conexão com ele, ainda que aconteçam em dependência.
24.25. A contratada deverá manter um profissional (Técnico de segurança do trabalho)
com intuito de inspecionar equipamentos e condições de trabalho, investigar e analisar
causas de acidentes para eliminar riscos. Desenvolve programas de treinamento e verifica o
cumprimento das normas e procedimentos de segurança na aplicação de providências
preventivas.
24.26. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do
Crea-CE.
24.27. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
24.28. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
24.29. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato, conforme anexo IX – Termo de Confidencialidade.
24.30. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
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sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
24.31. Observar a NBR 16.280/2014 que trata de Reforma em edificações – Sistema de
gestão de reformas – Requisitos.
24.32. A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão)
pertinentes à Sustentabilidade:

observar,

no que couber, as legislações

24.32.1. Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração
Pública Federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública (CISAP).
24.32.2. Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de
serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e
dá outras providências.
24.32.3. Decreto nº 9.373/2018, de 11 de maio de 2018, que dispõe sobre a
alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente
adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional
24.32.4. Resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, que estabelece os
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas
no território nacional e os critérios padrões para o seu gerenciamento ambientalmente
adequado, e dá outras providências.
24.32.5. Art. 33, inciso VI, da Lei Federal nº 12.305/2010, que dispõe sobre a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, de abrangência nacional, determina que os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus
componentes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
24.33. A CONTRATADA deverá, ainda, especificar peças e componentes certificados pelo
INMETRO, de acordo com a legislação vigente.
24.34. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.
24.35. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR – 10.151 – Avaliação do
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR – 10.152 – Níveis de Ruído para
conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
24.36. Deverá ser emitida a ART ou RRT referente à execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, para cada execução de projeto.
24.37. Obter junto aos órgãos competentes as licenças e alvarás necessários e demais

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br

Página 22 de 78

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
documentos e autorizações exigíveis na forma da legislação aplicável para a plena e
execução do objeto.
24.38. Ceder os direitos patrimoniais relativos a Projeto as built elaborado pelos
responsáveis pela execução do projeto e suas respectivas ART’s ou RRT’s, para que a
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Edital e seus Anexos,
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.
24.39. Manter o Livro de Ordem com a finalidade de comprovar autoria dos trabalhos da
empresa Contratada, visando à garantia do cumprimento das instruções técnicas e
administrativas por parte da Fiscalização da Contratante, assim como dirimir dúvidas sobre
a obra, avaliar eventuais falhas técnicas, gastos não previstos, possíveis acidentes de
trabalho e fonte de dados para os trabalhos estatísticos voltado à execução do objeto.
25. VISTORIA PARA LICITAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
25.1. Para o correto dimensionamento da proposta, o licitante deverá observar as
informações constantes no Projeto Básico, bem como será facultado ao mesmo realizar
vistoria na Sede do Crea-CE, objeto da licitação.
25.2. A Sede do Conselho poderá ser vistoriada e a vistoria deverá ser acompanhada pela
Gerência de Engenharia e Manutenção, nos dias úteis de 18/07/2022 e 19/07/2022,
das 14 às 16h. Os interessados deverão entrar em contato com o Crea-CE, pelo telefone
(85) 3453-5809 ou e-mail: thiago.marques@creace.org.br, para agendar horário de
vistoria.
25.3. Os proponentes deverão incluir em seus preços todos os encargos, taxas e impostos
inerentes ao serviço a ser executado, objeto do presente Projeto Básico
25.4. Todos os custos de deslocamento, hospedagem, impressão de documentos, ART, etc,
também deverão estar contabilizados no preço proposto.
25.5. Não será permitida a vistoria na Sede do Crea-CE em sábados, domingos e feriados,
inclusive municipais.
25.6. A CONTRATANTE não admitirá declarações, a qualquer tempo, de desconhecimento
de fatos e aspectos que dificultem ou impossibilitem a execução total ou parcial dos
serviços.
25.7. 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 o ato.
25.8. A Declaração de Vistoria realizada pela Proponente deverá ser preenchida conforme
MODELO DO ANEXO G e entregue junto à documentação de habilitação.
26. DAS PENALIDADES
26.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada
que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
decorrência da contratação;

assumidas em

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br

Página 23 de 78

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.
26.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a)
Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto. Em caso de inexecução parcial, a multa
compensatória será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;,
d) 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;
e) 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.
26.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, a
Contratada que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
26.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
26.5. 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
Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.
26.6. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem onera
o objeto do contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, em que esta não tenha
dado causa.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. As licitantes são responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das declarações e
documentos apresentados durante a LICITAÇÃO, podendo o Crea-CE promover, a qualquer
momento do processo licitatório, diligências destinadas a comprovar as afirmações acima.
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27.2. O Crea-CE poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público,
derivadas de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
27.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação
do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado à Comissão de Licitação para
o e-mail: licitacao@creace.org.br, nos prazos estabelecidos em Edital.
27.4. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação
da documentação relativa ao presente Edital.
27.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o do vencimento.
27.6. Somente se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Crea-CE.
27.7. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO II – PROJETO BÁSICO
Anexo A – PLANILHA DE ORÇAMENTO COM VALORES MÁXIMOS;
Anexo B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;
Anexo C – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO BDI;
Anexo D – COMPOSIÇÕES;
Anexo E – MEMÓRIA DE CÁLCULO;
Anexo F – MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS;
Anexo G – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA E CONHECIMENTO
DO IMÓVEL;
Anexo H – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
Anexo I – PROJETO ARQUITETÔNICO.
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO IV – FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO V – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO
MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO IX – MINUTA DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Fortaleza, 06 de julho de 2022.
Isabel Patrícia Verçosa do Nascimento
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br

Página 25 de 78

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - Crea-CE
ANEXO I
CARTA CREDENCIAL
Para o(s) representante(s) da (s) proponentes

Ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará – CREA-CE

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por
intermédio de seu representante legal, Sr. (a) ____________________________, portador
(a) do CPF _____________________ e da Carteira de Identidade nº _____________,
abaixo-assinado, vem pela presente informar que o(s) Sr (s) _________ (nome dos
credenciados) ________________, portador (es) do (s) CPF (s) nº _________________ e
Carteira (s) de identidade nº (s) ___________é (são) pessoa (s) designadas (s) por nós para
acompanhar a TOMADA DE PREÇOS 1/2022, e estão autorizadas a responder pela
proponente, inclusive para ofertar propostas, firmar declarações, desistir ou apresentar
recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em
nome da proponente, bem como praticar todos os atos inerentes ao certame, enfim, fazer o
que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento.

Fortaleza, ______ de __________de 2022

_________________________________________________________
Nome e assinatura do representante da empresa

(Com firma reconhecida nos termos da lei n° 13.726/18, art. 3º, inc. I)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - Crea-CE
ANEXO II
PROJETO BÁSICO
1. DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO LAYOUT DO TÉRREO, 1º,
6º, 7º, 8º, 9º, 10º PAVIMENTOS E MIRANTE NO PRÉDIO DA SEDE DO CREA-CE,
LOCALIZADO À RUA CASTRO E SILVA, Nº 81, BAIRRO CENTRO, FORTALEZA-CE,
conforme condições e especificações do presente Projeto Básico.
1.2. O objeto da licitação caracteriza-se por
engenharia/arquitetura para reforma geral do imóvel.

possuir

a

natureza

de

obra

de

1.3. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura
do contrato, constante no final deste, independente das datas das assinaturas eletrônicas das
partes, com eficácia a partir de sua publicação em Diário Oficial da União, respeitados os
prazos de garantia dos materiais e serviços realizados.
1.4. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global e a
contratação será através da modalidade tomada de preços.
1.5. Faz parte deste projeto, os seguintes anexos:
Anexo A – PLANILHA DE ORÇAMENTO COM VALORES MÁXIMOS;
Anexo B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;
Anexo C – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO BDI;
Anexo D – COMPOSIÇÕES;
Anexo E – MEMÓRIA DE CÁLCULO;
Anexo F – MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS;
Anexo G – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA E CONHECIMENTO DO
IMÓVEL;
Anexo H – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
Anexo I – PROJETO ARQUITETÔNICO.
1.6. O projeto de engenharia foi elaborado em observância às normas técnicas existentes,
elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e todos os materiais que
serão utilizados na obra deverão obedecer os requisitos mínimos de qualidade, utilidade,
resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.
1.7. Fica estabelecido como critério de aceitabilidade do preço global os custos unitários e
global que estiverem iguais ou abaixo do custo de referência estabelecido na planilha de
orçamento base.
1.8. Fica também estabelecido como critério de aceitabilidade que a Bonificação de Despesas
Indiretas – BDI deverá ter percentual dentro da faixa estabelecida no Acórdão 2622/2013 –
TCU.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. O imóvel de propriedade do Crea-CE, que se encontra na Rua Castro e Silva, 81 –
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Centro, Fortaleza-CE, onde funciona a Sede da Autarquia, necessita de aprimoramento das
instalações físicas de trabalho, instalações essas existentes desde 2008 e sem alterações em
sua estrutura de trabalho.
2.2. A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT menciona que as edificações,
possuem uma característica que as diferencia de outros produtos: elas são consideradas
como bens duráveis e são construídas para atender a seus usuários durante muitos anos, e
ao longo desse tempo de serviço, devem apresentar condições adequadas ao uso, segurança
e conforto a que se destinam, resistindo às intempéries, agentes físico-químicos e
principalmente ao uso cotidiano que alteram as propriedades técnicas iniciais dos
componentes das edificações.
2.3. A presente edificação vem sofrendo com o tempo devido ao seu desgaste natural e
utilização, necessitando de pintura e reformas internas dos ambientes, objetivando preservar
a estrutura da edificação, bem como promover melhor qualidade e conforto para a realização
dos trabalhos do Conselho, haja vista que a pintura e alvenaria da edificação encontra-se
danificada, gerando mal estar e possíveis doenças relacionadas a mofo e umidade.
2.4. Quanto às instalações elétricas, necessário se faz correção em toda a fiação antiga, com
consequente substituição de cabeamentos e quadros, interruptores e tomadas com defeitos
ou comprometidos.
2.5. Considerando as características do objeto licitado, complexidade, prazos de execução e
expertise necessário para realização dos serviços, a licitação deverá ser realizada na
modalidade Tomada de Preços, tipo, Menor Preço Global.
2.6. O critério de julgamento será o de menor preço global, destacando que a opção
mencionada não restringirá o caráter competitivo do certame, muito menos a perda da
economia de escala, sendo necessário registrar, ainda, que a natureza dos serviços se ajusta
a este critério de julgamento. Deve ser considerada, também, a economicidade gerada para
a Administração, a dinamização do processo de execução e uniformização dos serviços,
fiscalização e gestão do contrato, em razão de ser efetuada a contratação de uma única
empresa para o fornecimento dos serviços em tela.
2.7. Importante destacar que as atividades de reforma e manutenção precisam ser vistas
como obra necessária, cuja responsabilidade e execução exigem capacitação adequada e
critérios técnicos que evitem danos ao erário e, principalmente, às pessoas, sejam
funcionários ou usuários dos serviços do Conselho.
2.8. O investimento reverte-se em economicidade e eficiência operacional, garantindo não só
o perfeito funcionamento das instalações, como também a durabilidade e conservação do
patrimônio público desta Autarquia.
3. DO LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS
3.1. Os serviços integrantes deste Projeto Básico serão executados na Sede do Crea-CE
localizada na Rua Castro e Silva, 81 – Centro, Fortaleza-CE.
4. DO PREÇO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1. A elaboração do orçamento básico está em conformidade com o Decreto nº 7.983, de 8
de abril de 2013, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, sendo que, para
mensurarmos os valores, utilizamos a tabela de referência da SEINFRA 27.1, desonerada.

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804

|

28

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
4.2. O valor total estimado da contratação é de R$ 2.262.468,94 (dois milhões,
duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e
quatro centavos), conforme detalhamento do ANEXO A.
4.3. Faz parte do projeto básico o Cronograma físico-financeiro, ANEXO B, que estabelece o
prazo de até 300 (trezentos) dias para execução dos serviços, e os valores das parcelas a
serem pagas conforme execução física da obra.
4.4. As especificações técnicas estão descritas no ANEXO H deste Projeto Básico. Demais
especificações, cronograma, planilha orçamentária e outros, vão anexas ao presente
instrumento.
5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. O objeto é classificado como obra de engenharia/arquitetura por exigir profissional
habilitado junto ao Conselho profissional competente.
5.2. Segundo o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, reforma
consiste em alterar características de partes de uma obra ou de seu todo, desde que
mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização
atual, assim e sob os aspectos técnicos de engenharia a intervenção pretendida classifica-se
como obra de engenharia.
5.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507
de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias,
instrumentais ou complementares à área de competência legal do Crea-CE, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
5.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e o Crea-CE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) observar, no que couber, as legislações pertinentes à
Sustentabilidade:
6.1.1. Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração
Pública Federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública (CISAP).
6.1.2. Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de
serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e
dá outras providências.
6.1.3. Decreto nº 9.373/2018, de 11 de maio de 2018, que dispõe sobre a alienação, a
cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de
bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional
6.1.4. Resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, que estabelece os

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804

|

29

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas
no território nacional e os critérios padrões para o seu gerenciamento ambientalmente
adequado, e dá outras providências.
6.1.5. Art. 33, inciso VI, da Lei Federal nº 12.305/2010, que dispõe sobre a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, de abrangência nacional, determina que os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus
componentes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
6.2. A CONTRATADA deverá, ainda, especificar peças e componentes certificados pelo
INMETRO, de acordo com a legislação vigente.
6.3. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte.
6.4. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar
os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR – 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas visando o conforto da comunidade, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR – 10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico,
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislação correlata.
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1. Para participar do certame os licitantes deverão:
7.1.1. Comprovar registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitação;
7.1.2. Possuir profissional Responsável Técnico, 01 (um) engenheiro civil ou
arquiteto e 01 (um) engenheiro mecânico, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU;
7.1.3. Apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado através da(s)
correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico emitida(s) pelo CREA ou CAU, em
nome de seu(s) responsável(is) técnico(s) ou profissional(is) de nível superior
pertencente(s) ao quadro da empresa, que comprove a aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto desta licitação, cuja soma da área seja superior a 1.300 m², não devendo
ser considerados atestados com área inferior a 400 m², emitida(s) pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU.
7.2. No ato da assinatura do instrumento contratual a empresa deverá apresentar:
7.2.1. Comprovação de garantia para o cumprimento do contrato, nos termos do art.
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56, da Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. A
Contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de “garantia para o
cumprimento contratual”:
a) Em dinheiro, depositado na Conta No 700.001-8, Agência 1047,
Operação 003, Caixa Econômica Federal;
b) Título da dívida pública;
c) Seguro garantia;
d) Fiança bancária.
7.2.2. Comprovação de que está regularmente registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Ceará – Crea-CE e/ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Ceará – CAU-CE, e ter como Responsável Técnico 01 (um)
engenheiro civil ou arquiteto e um engenheiro mecânico, devidamente registrado
no Conselho Regional competente, com experiência comprovada na prestação de
serviços com características, complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitação.
7.2.2.1. Caso o responsável técnico habilitado no certame não possa realizar o
serviço, a contratada deverá formalmente requerer junto a Administração a
substituição do profissional por outro de igual habilitação segundo critérios
estabelecidos no Projeto Básico, em especial ao subitem 7.1.
7.2.2.2. A comprovação do vínculo empregatício do (s) profissional (is) indicado
(s) pela licitante como responsável (is) técnico (s) deverá ser feita mediante a
apresentação de Contrato de Trabalho em CTPS – Carteira de Trabalho e
Previdência Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestação
de Serviços.
7.2.2.3. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, deverá ser
apresentado Contrato Social ou Certidão da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo
devidamente atualizado e registrado no órgão competente, ou contrato de
prestação de serviço entre o profissional e a empresa.
7.2.3. Declaração emitida pelo proponente de que conhece as condições locais para
execução do objeto, inclusive mercadológicas, e que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante.
8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. A execução dos serviços será iniciada em no máximo, após 05 (dias) corridos contados
do recebimento da ordem de serviço pela Contratada.
8.2. A contratada deverá apresentar a ART ou RRT, registrada no Conselho Profissional
competente, antes do início da execução da obra.
8.3. As etapas da obra serão executadas em concordância com o cronograma físicofinanceiro.
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8.4. O prazo para conclusão dos serviços será de até 300 (trezentos) dias corridos.
8.5. Qualquer alteração no cronograma físico-financeiro deverá ser previamente autorizada
pela Fiscalização da Contratante.
9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes
de imperfeições técnicas.
9.2. A fiscalização da obra será exercida por técnico legalmente habilitado no sistema
CONFEA/CREA, devidamente designado pelo Contratante, ao qual competirá dirimir as
dúvidas técnicas que surgirem no decorrer da obra.
9.3. A fiscalização do contrato será exercida por servidor designado pelo Contratante, ao
qual deverá fazer a gestão do contrato.
9.4. O fiscal da obra ou equipe de fiscalização, deverá aprovar previamente a programação e
cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante vencedora, prevendo cada uma das
etapas desde a emissão da OS (Ordem de serviços) até a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.5. A avaliação da qualidade e a aceitação dos serviços objeto deste Projeto Básico será
realizada após a constatação, por parte do fiscal ou equipe de fiscalização da obra, que
através do relatório de medição deverá atestar em conjunto com o fiscal de contrato.
9.6. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes à execução dos serviços deverão ser
prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para o contratante.
10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
10.1. A empresa assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os
equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução dos serviços.
10.2. É vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mão, devendo a
empresa sempre empregar na realização dos serviços materiais novos e originais, seguindo
rigorosamente às especificações do fabricante, e principalmente as contidas no presente
Projeto Básicas sob pena de infração contratual sujeita à multa prevista em lei.
10.3. Para fins de analogia dos materiais, principalmente, para aqueles que já se encontram
em uso nas instalações da unidade do Crea-CE, será assim considerado:
10.3.1. Dois materiais apresentam analogia total ou equivalência, se desempenham
idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na
especificação ou no procedimento que a eles se refiram. De igual valor ou preço. Igual
em força, intensidade ou quantidade.
10.3.2. Dois materiais apresentam analogia parcial ou semelhança, se desempenham
idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na
especificação ou no procedimento que a eles se refiram. Que é da mesma natureza,
parecido, semelhante.
10.4. Correrá por conta e risco da empresa a substituição de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados impróprios pela fiscalização do Crea-CE. Caso haja
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impugnação de algum item, por parte do Crea-CE, a empresa ficará obrigada a substituí-lo
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
10.5. Serão de responsabilidade integral da empresa, o transporte e o manuseio dos
materiais utilizados na execução dos serviços, até a entrega e aceitação final (recebimento
definitivo) por parte da Fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Ceará.
11. GARANTIA DOS SERVIÇOS OU MANUTENÇÃO CORRETIVA
11.1. Entende-se como manutenção corretiva ou garantia, àquela destinada a remover os
eventuais defeitos apresentados nos serviços e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condições de uso, incluindo o fornecimento de materiais.
11.2. A CONTRATADA deverá apresentar, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano de garantia,
assistência
técnica,
manutenção
e reposição
de peças necessárias,
inclusive
impermeabilização, que apresentarem problemas de fabricação e/ou execução, prevalecendo
o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissão do Termo
de Recebimento Definitivo dos Serviços. A garantia do Fabricante não excluirá a garantia da
Contratada.
12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
12.1. Os serviços serão recebidos em caráter provisório conforme artigo 73, inciso I, da Lei
nº 8.666/93, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após entrega por parte da
empresa a ser contratada, pelo(a) responsável ou equipe de fiscalização do contrato,
conforme Edital e Contrato, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado
em consonância com suas atribuições.
12.2. A contratante realizará inspeção minuciosa de toda a documentação apresentada, por
meio de profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar a adequação dos
serviços e constatar e relacionar as revisões finais que se fizerem necessárias.
12.3. 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, cabendo à fiscalização não atestar a medição
(realização) de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam
vir a ser apontadas no Recebimento.
12.4. O recebimento previsto acima não encerra a verificação de conformidade do material
técnico entregue com as especificações constantes no Projeto Básico e na proposta.
12.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações
constantes
no
Projeto
Básico
e
na
proposta,
devendo
ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato e previsto no PB, às
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
12.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o Item 12.1 não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia
do esgotamento do prazo.
12.7. O objeto será recebido definitivamente por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente como gestor do contrato, num prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos a partir do recebimento pela fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
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pelas partes, após o decurso do prazo de conferência, ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/1993.
12.8. O recebimento definitivo será realizado gestor do contrato após a verificação pela
equipe de fiscalização, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo às
seguintes diretrizes:
12.8.1. 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 ou por e-mail, as respectivas correções;
12.8.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas, que poderá ser
substituído por atesto em nota fiscal e encaminhada para pagamento;
12.8.3. Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização ou instrumento substituto.
12.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o Item 12.7 não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento no dia do
esgotamento do prazo.
13. VISTORIA PARA LICITAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
13.1. Para o correto dimensionamento da proposta, o licitante deverá observar as
informações constantes no Projeto Básico, bem como será facultado realizar vistoria na
Sede do Crea-CE, objeto da licitação.
13.2. A Sede do Conselho poderá ser vistoriada e a vistoria deverá ser acompanhada pela
Gerência de Engenharia e Manutenção, nos dias úteis de 18/07/2022 a 19/07/2022, das
14 às 16h. Os interessados deverão entrar em contato com o Crea-CE, pelo telefone (85)
3453-5809 ou e-mail: thiago.marques@creace.org.br, para agendar horário de vistoria.
13.3. Os proponentes deverão incluir em seus preços todos os encargos, taxas e impostos
inerentes ao serviço a ser executado, objeto do presente Projeto Básico.
13.4. Todos os custos de deslocamento, hospedagem, impressão de documentos, ART, etc,
também deverão estar contabilizados no preço proposto.
13.5. Não será permitida a vistoria na Sede do Crea-CE em sábados, domingos e feriados,
inclusive municipais.
13.6. A CONTRATANTE não admitirá declarações, a qualquer tempo, de desconhecimento de
fatos e aspectos que dificultem ou impossibilitem a execução total ou parcial dos serviços.
13.7. 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 o ato.
13.8. A Declaração de Vistoria realizada pela Proponente deverá ser preenchida conforme
MODELO DO ANEXO G e entregue junto à documentação de habilitação.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
14.2. 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.
14.3. Notificar a Contratada por escrito ou por e-mail 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.
14.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive
permitir o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às dependências
do Crea-CE, se for o caso.
14.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Projeto Básico;
14.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas.
14.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato.
14.8. Cientificar a Procuradoria Jurídica da própria Contratante para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
14.9. Arquivar os documentos objeto da presente licitação e futuro Contrato.
14.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidades especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta.
15.2. A contratada deverá nomear um de seus dirigentes ou representante legal para tratar
de todos os assuntos e/ou dificuldades referentes à execução do Contrato, inclusive
informando os números dos telefones de trabalho, da residência e um celular, que deverá
estar ativo e habilitado durante toda a vigência do Contrato, bem como um endereço de email para o envio de correspondências.
15.3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratada, sob
pena da rescisão do mesmo.
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15.4. Responsabilizar-se integralmente por todos os empregados que prestarão os serviços,
selecionando-os e preparando-os rigorosamente, nos termos da legislação vigente, inclusive
certificando-se de atestado de boa conduta e demais referências, visando maior segurança e
qualidade na execução dos serviços.
15.5. A empresa deverá manter seus empregados orientados com relação ao desempenho
dos serviços, responsabilidades e segurança ao que lhe cabe, com relação a todo material
manuseado, não devendo afastar-se dos seus afazeres, principalmente cumprir tarefas
solicitadas por pessoas não autorizadas.
15.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor e, caso o funcionário
exerça profissão pertencente ao sistema Confea/Crea, o mesmo deverá ter seu registro no
Crea-CE.
15.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o
caso.
15.8. Todos os profissionais deverão ter um curso de formação básico em sua área, bem
como um nível mínimo de escolaridade de 1º grau completo e noções básicas de higiene e
limpeza.
15.9. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios na área da obra.
15.10. A Contratada se obriga a responder por quaisquer acidentes de que possam ser
vítimas seus profissionais e ainda, por danos ou avarias e/ou repará-los, quando causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execução dos serviços, cabendo-lhe a restauração, substituição ou indenização, conforme o
caso.
15.11. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração.
15.12. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente
dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de
forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências
objeto dos serviços.
15.13. Deverá a empresa contratada manter constantemente o número acordado de
funcionários para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, substituindoos imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta
de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horário
por parte de seus funcionários.
15.14. Independente de qualquer justificativa, a empresa deverá enviar um empregado em
substituição ao que não se apresentar ao seu posto, no prazo máximo de 2 (duas) horas, a
contar do recebimento da comunicação da contratante.
15.15. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com condutas prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatórias à disciplina da repartição ou que venha criar embaraços ou
dificuldades às exigências dos serviços que lhe forem apresentados.
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15.16. A empresa deverá fornecer, conforme especificações e condições indicadas neste
Projeto básico, em caráter permanente, até o 5º dia útil da vigência do Contrato, e a cada 04
(quatro) meses, fardamento completo, apresentável e durável, padrão da empresa, de forma
a identificar e proteger seus empregados.
15.17. A Empresa CONTRATADA deverá providenciar perícia, elaborada por profissional
competente e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, para, se for o caso, atestar a
existência de condições insalubres de trabalho, tendo em vista a possível inclusão dos
adicionais de insalubridade para as categorias de bombeiro hidráulico, ajudante, servente,
pedreiro, serralheiro, gesseiro, soldador, carpinteiro, ladrilheiro.
15.18. Efetuar o pagamento do salário dos empregados até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao vencido, através de depósito bancário na conta do trabalhador, bem como
recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação, exibindo, sempre que
solicitado, as comprovações respectivas.
15.19. Manter todos os equipamentos necessários à execução dos serviços em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 48 (quarenta e oito)
horas, sem quaisquer ônus para os profissionais, quando se desgastaram, pelo uso ou devido
a acidentes de trabalho, identificando-os a fim de que não sejam confundidos com similares
de propriedade da Administração.
15.20. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor
poluição, tais como:
a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;
b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
c) Dar destinação adequada às peças eventualmente substituídas a fim de preservar o
meio ambiente;
d) Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução
de desperdícios/poluição; e
e) Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber,
todas de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de
janeiro de 2010.
15.21. Deverá manter durante toda a vigência contratual, todas as condições de habilitação
exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual.
15.22. A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente
contrato, sem prévia anuência da contratante.
15.23. À contratada caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos
previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saudá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o contratante.
15.24. Deverá a contratada assumir a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica em caso de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a prestação do serviço
ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência.
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15.25. A contratada deverá manter um profissional (Técnico de segurança do trabalho) com
intuíto de inspecionar equipamentos e condições de trabalho, investiga e analisa causas de
acidentes para eliminar riscos. Desenvolve programas de treinamento e verifica o
cumprimento das normas e procedimentos de segurança na aplicação de providências
preventivas.
15.26. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do
Crea-CE.
15.27. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
15.28. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (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.
15.29. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato, conforme anexo IX – Termo de Confidencialidade.
15.30. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.31. Observar a NBR 16.280/2014 que trata de Reforma em edificações – Sistema de
gestão de reformas – Requisitos.
15.32. A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) observar, no que couber, as legislações pertinentes
à Sustentabilidade:
15.32.1. Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração
Pública Federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública (CISAP).
15.32.2. Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de
serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e
dá outras providências.
15.32.3. Decreto nº 9.373/2018, de 11 de maio de 2018, que dispõe sobre a
alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente
adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional
15.32.4. Resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, que estabelece os
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas
no território nacional e os critérios padrões para o seu gerenciamento ambientalmente
adequado, e dá outras providências.
15.32.5. Art. 33, inciso VI, da Lei Federal nº 12.305/2010, que dispõe sobre a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, de abrangência nacional, determina que os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus
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componentes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
15.33. A CONTRATADA deverá, ainda, especificar peças e componentes certificados pelo
Inmetro, de acordo com a legislação vigente.
15.34. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte.
15.35. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR – 10.151 – Avaliação do Ruído
em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR – 10.152 – Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
15.36. Deverá ser emitida a ART ou RRT referente à execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, para cada execução de projeto.
15.37. Obter junto aos órgãos competentes as licenças e alvarás necessários e demais
documentos e autorizações exigíveis na forma da legislação aplicável para a plena e execução
do objeto.
15.38. Ceder os direitos patrimoniais relativos a Projeto as built elaborado pelos
responsáveis pela execução do projeto e suas respectivas ART’s ou RRT’s, para que a
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus Anexos,
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.
15.39. Manter o Livro de Ordem com a finalidade de comprovar autoria dos trabalhos da
empresa Contratada, visando à garantia do cumprimento das instruções técnicas e
administrativas por parte da Fiscalização da Contratante, assim como dirimir dúvidas sobre a
obra, avaliar eventuais falhas técnicas, gastos não previstos, possíveis acidentes de trabalho
e fonte de dados para os trabalhos estatísticos voltado à execução do objeto.
16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
16.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da
assinatura do contrato, constante no final deste, independente das datas das assinaturas
eletrônicas das partes, com eficácia a partir de sua publicação em Diário Oficial da União,
respeitados os prazos de garantia dos materiais e serviços realizados.
17. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
17.1. A gestão do contrato ficará a cargo de Setor ou Servidor designado especialmente para
este fim, pelo Crea-CE, que coordenará as atividades inerentes à Gestão e Fiscalização de
contrato a ser efetivado.
17.2. Deverá ser priorizado o correio eletrônico como meio oficial de comunicação entre a
Contratada e a Contratante. Para tanto deverá ser disponibilizado e-mail profissional da
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Instituição. Também deverão ser disponibilizados números telefônicos fixo e móvel para
contato direto com o representante legal.
17.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações
que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para
o serviço contratado.
17.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
nº 8.666/93.
17.4.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
17.4.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios do presente Edital, proposta e futuro contrato.
17.4.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
17.5. Cabe ao Fiscal do Contrato comunicar à Administração quaisquer ocorrências passíveis
das sanções administrativas previstas neste Edital.
17.6. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações
dentro do prazo e condições estabelecidas no contrato.
17.7. Atestar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no neste
Edital e contrato.
17.8. Solicitar à Contratada todas as providências necessárias ao bom andamento dos
serviços.
17.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as
respectivas especificações, notificando, por escrito ou por e-mail, sobre imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.
18. DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado com recursos orçamentários oriundo do Crea-CE, com a
seguinte dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas.
18.2. O pagamento obedecerá rigorosamente ao cronograma físico/financeiro apresentado
pela empresa contratada e aprovado pela Fiscalização da Contratante.
18.3. A contratada deverá apresentar pedido de medição junto à ART ou RRT, indicando as
quantidades executadas naquele período e os valores acumulados para critério de
pagamento. Após o recebimento do pedido a equipe de fiscalização procederá a sua
verificação e liberará para os devidos pagamentos.
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18.3.1. Junto ao pedido de medição, a contratada deverá apresentar relatório
fotográfico e diário de obra do período em questão.
18.4. O pagamento das parcelas será realizado após a liberação dos valores, para tanto a
Contratada deverá emitir e apresentar Nota Fiscal de serviço.
18.5. Os documentos entregues deverão ser aprovados formalmente em termo de aprovação
emitido pelo gestor da contratação ou substituto, que identifique o(s) documento(s) e sua
revisão(ões). A referida aprovação poderá ser substituída por ateste em nota fiscal a ser
encaminhada para pagamento.
18.6. O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo de 30 (trinta) dias, quando
apresentado todos os respectivos documentos, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, devendo a referida nota, neste prazo, ser atestada pelo Fiscal do Contrato e
encaminhada ao Setor Financeiro para pagamento.
18.7. 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. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.7.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução
Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018.
18.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como:
a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período de prestação dos serviços;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
18.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na documentação prevista no
item 18.3.1 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.
18.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
18.11. 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.
18.12. 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.
18.13. 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.
18.14. Quando do pagamento e se couber, 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 nº 05/2017 – SEGES/MP.
18.15. 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.
18.16. 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:
I = (TX)
I = (6 / 100)/365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
18.17. O pagamento será feito mediante crédito em conta bancária. A contratada deverá
indicar no documento de cobrança os números do banco, da agência e da conta-corrente na
qual deseja que seja efetuado o crédito.
19. DO REAJUSTE
19.1. O valor do contrato será reajustado com periodicidade anual, utilizando-se para tanto o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
19.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa
contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da
prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do
seu direito.
19.3. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro inicial do
contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.
20. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
20.1. Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
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extracontratual (art. 65, inc. II, alínea “d”).
20.2. Nesse caso, a parte interessada deverá demonstrar analiticamente a variação dos
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será
analisada para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.
21. DA SUBCONTRATAÇÃO
21.1. A CONTRATADA poderá subempreitar parte da obra, desde que autorizada pela
CONTRATANTE, conforme exigências:
21.1.1. Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para fornecimento do
objeto deste Contrato. Contudo, em qualquer situação, a PROPONENTE vencedora é a
única e integral responsável pelo fornecimento global do objeto.
21.1.2. Em hipótese nenhuma haverá
CONTRATANTE com os subcontratados.

relacionamento

contratual

ou

legal

da

21.1.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas
por razões técnicas ou administrativas.
21.1.4. A responsabilidade técnica da subcontratação deverá ser feita mediante
anotação da respectiva ART (Anotação de responsabilidade técnica) / RRT
(Registro de responsabilidade Técnica) registrada no Conselho Profissional
Competente.
22. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
22.1. 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.
23. GARANTIA DA EXECUÇÃO
23.1. Será exigida da contratada a prestação de garantia para o cumprimento do contrato,
nos termos do art. 56, da Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, indicado na sua proposta comercial, devendo ser apresentada no ato da
assinatura do contrato. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de
“garantia para o cumprimento contratual”:
a) Em dinheiro, depositado na Conta Nº 700.001-8, Agência 1047, Operação 003,
Caixa Econômica Federal;
b) Título da dívida pública;
c) Seguro garantia;
d) Fiança bancária.
23.2. Ocorrendo prorrogação dos prazos de execução do contrato ou aumento no seu valor
original, a contratada deverá apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou
reforçá-la, no segundo, na ocasião em que se der a assinatura do respectivo termo aditivo
contratual.
23.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais atribuídas à
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CONTRATADA, bem como pelas multas que venham a ser-lhe impostas, e deverá ser reposta,
em caso de utilização, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
23.4. Após o cumprimento fiel e integral deste contrato, devolver-se-á à contratada a
garantia prestada, mediante solicitação da mesma.
24. DAS PENALIDADES
24.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993
que:

a Contratada

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.
24.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;,
d) 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;
e) 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.
24.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, a
Contratada que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
24.4. 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 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
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24.5. 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
Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.
24.6. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem onera
o objeto do contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, em que esta não tenha
dado causa.
25. DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1. A licitação objeto deste Projeto Básico poderá ser revogada total ou parcialmente, sem
que caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49, da Lei
nº 8.666/93.
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WWWWWWWẀ\_ZYL`]_YW 5
8888888888888888888888888888888@8888888888888888888888888888888888@8888888888888888888888888888888888@888
8888888888888888?4;>564>88888888888888888?4;>564>88888888888888888?4;>564>88888888888888888?4;>564>8
[]YY
_]_\
L`]`f
L_]`^
Lf]^Y
Lf]_e
Y]Yf
Y]Yf
\][^
\][^
  78
%%.1.13'2-2%
 8A=6=57 ==;>?=655 888888888888884><;>A:6A=8888888888888884A5;>><6=:888888888888888AAA;:=69888888888888888A<9;<AA65=888888888888888A95;?>96=888888888888888A=>;=5>6>:8888888888888884?5;9:?6:?8888888888888884?5;9:?6:?88888888888888888<5;4?6<488888888888888888<5;4?6<48
Lf]_^
Y]Y^
Y]Y^
\][[
\][[
  5
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - Crea-CE
ANEXO G
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA E CONHECIMENTO DO IMÓVEL;
Local e data

À
Comissão de Licitação do Crea-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 1/2022 - Crea-CE

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA E CONHECIMENTO DO IMÓVEL

Eu, ________________________________________________, representante legal da
empresa __________________________________________________, declaro, sob as
penas da lei, que realizei a VISTORIA ao Local que será realizado os serviços de reforma da
Unidade do CREA-CE, localizado à Rua Paula Rodrigues nº 304, Bairro de Fátima, FortalezaCE, conjuntamente com a Licitante, e verifiquei as condições locais, tomando conhecimento
de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações no Projeto
Básico.
Atesto que o Sr. _______________________________________________, RG n.
________________, nesta data, procedeu à vistoria do local que será realizado os serviços,
consoante sua declaração acima.

Fortaleza, ____, de ________________ de 2022.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará.

___________________________
Representante legal da empresa

___________________________
Representante do CREA-CE

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - Crea-CE
ANEXO H
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. APRESENTAÇÃO
1.1. Este documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes e especificações
necessárias à execução dos serviços de reforma no layout do térreo, 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º
pavimentos e mirante no prédio da Sede do Crea-CE, localizado à Rua Castro e Silva nº 81,
Centro de Fortaleza/CE.
1.2. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos, as normas das
concessionárias de serviços públicos locais, tais como: ENEL, CAGECE, o código de obras de
Fortaleza/CE e as recomendações estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas, dentre elas: NBR 16280 (Reforma em edificações - Sistema de gestão de reformas
- Requisitos), NBR 9575 (Impermeabilização - Seleção e projeto), NBR 9574 (Execução de
impermeabilização - Procedimento), NBR 9685 (Emulsão asfáltica para impermeabilização),
NBR 15575 (Edificações habitacionais - Desempenho Parte 5: Requisitos para sistemas de
coberturas), NBR 13245 (Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações
não industriais - Preparação de superfície), NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão),
NBR 5626 (Instalação predial de água fria), NBR 9523 (Subestação de distribuição, Notas de
estudo de Engenharia Elétrica), NBR 9050-2004 (Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos).
1.3. Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos, comprovadamente de boa
qualidade, e deverá ser respeitada as especificações do presente Instrumento independente
de consulta à fiscalização. Para que todo e qualquer material “equivalente técnico” possa ser
utilizado, o construtor deverá consultar a Fiscalização do contrato, sobre sua aprovação e
uso.
1.4. A mão de obra destinada à execução dos serviços deverá ser obrigatoriamente, bem
qualificada.
1.5. Ficarão a cargo do construtor todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão
de obra, leis sociais, licenças, multas, danos ao patrimônio ou danos a terceiros, enfim taxas
de qualquer natureza: federais, estaduais e municipais bem como prêmios e seguros que
incidam sobre a obra.
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
2.1. Qualquer discrepância entre este documento, quantitativos, projetos e contratos, será
resolvida por servidor ou Equipe de Fiscalização do Crea-CE, porém em princípio,
prevalecerão sobre as demais opções, todas as recomendações técnicas contidas nas
legendas dos projetos fornecidos.
2.2. O construtor deverá exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificações
referentes à obra antes da licitação, pois será obrigado a executá-los conforme projetos, não
podendo alegar desconhecimento para não cumprir esta determinação. Compete ainda ao
construtor a verificação “in loco”, antes da licitação, de condições tais como: acesso a
dimensionamento do canteiro de obras, conhecimento pleno de todos ambientes para os
serviços, planejamento de execução dos serviços, etc.
2.3. Serão fornecidos em meio digital todos os projetos executivos de engenharia e os
detalhes necessários à execução integral dos serviços, se necessário.
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2.3.1. Serão fornecidos somente o projeto abaixo:
ANEXO I – PROJETO EXECUTIVO – BÁSICO / DATA 14/03/2019 / REVISÃO
03 / PRANCHAS PE 01 A PE 14.
2.4. Os seguintes documentos, ou cópias dos mesmos, deverão estar arquivados junto à
obra, durante todo o período de execução da mesma:
a) ART(s) ou RRT(s): Original ou cópia;
b) Se necessário, Alvará de licença para construção: Original;
c) Documentação dos funcionários (ficha de EPI’s, Cartão de ponto): Originais;
d) Diário de obra;
e) Outros documentos que a fiscalização solicitar a qualquer momento.
2.5. A administração do canteiro e a direção geral da execução da obra ficarão a cargo do
engenheiro residente do construtor em regime de tempo integral, devendo ainda, também
em regime de tempo integral, ser auxiliado por um mestre de obras.
2.6. O construtor manterá nas 24 (vinte e quatro) horas do dia um serviço de vigilância
no canteiro da obra.
2.7. Deverão ser observadas as exigências do Crea-CE no que diz respeito à colocação de
placas, indicando os nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela execução da obra e
autores dos projetos, tendo em vista as exigências de registro no citado Conselho. O
construtor deverá fornecer ainda uma placa, contendo desenhos e dizeres nos padrões
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Será vedada a fixação de outras placas, anúncios,
emblemas ou propaganda de qualquer natureza. Se isso ocorrer por ação de terceiros, o
construtor obriga-se a retirá-los.
2.8. Os andaimes deverão ser construídos de modo a atender as máximas condições de
segurança, não só no que concerne a sua própria sustentação, como também deverão
permitir o acesso seguro dos operários aos diversos locais de trabalho, ensejando perfeitas
condições de circulação de operários e materiais.
2.9. Caberá ao construtor o cumprimento das disposições contidas na NR-18, no tocante ao
emprego de equipamentos de segurança dos operários e sistemas de proteção das
máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cinto de
segurança, luvas, máscaras, etc, quando necessários, como elementos de proteção dos
operários. As máquinas devem conter dispositivos de proteção.
2.10. Deverão ainda, ser atentado para tudo e que reza as condições e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria Civil, contidas também na NR-18.
2.11. Ficarão a cargo do construtor todas as instalações provisórias, que deverão constar
de pelos menos: escritório para abrigar os setores da administração da obra, depósito de
materiais, sanitários e vestiário para os operários da obra, bem como equipamentos e
ferramentas que permitam a perfeita execução dos serviços dentro do prazo previsto no
Cronograma Físico.
3. PLACA DA OBRA
3.1. A placa da obra será executada em chapa galvanizada, dimensões 2,00 x 1,00m,
fixada em local visível para informar a sociedade.
4. CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO
4.1. Todo o material de entulho, deverá ser transportado até caçamba ou caminhão, de
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modo a não causar transtorno a obra, em caráter temporário ou definitivo.
4.2. O bota-fora deverá ser realizado em conformidade com legislação vigente, sendo de
total responsabilidade do contratado.
4.3. A realização dos serviços não poderá interferir no regular funcionamento da Sede do
Crea-CE, nos horários de 08h às 18h, situada no mesmo local onde será realizada a obra.
4.4. Aqueles serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia ou água, ou
qualquer outro que interfira no funcionamento da Sede do Crea-CE, deverão ser realizados
fora do horário de expediente da Unidade ou acordados com a Fiscalização do Contrato.
4.5. Os serviços que necessitem acesso a locais onde funcionem postos de trabalho deverão
ter sua execução agendada com dois dias úteis de antecedência.
4.6. Na execução dos serviços deverá ser observado o cuidado com a integridade das
instalações existentes.
4.7. Os materiais deverão ser adequadamente acondicionados ao final do expediente de
modo a evitar acidentes.
5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
5.1. Deverão ser removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem
na edificação, devendo permanecer contêiner de entulho durante todo o período de obra.
5.2. Em hipótese alguma a Contratada poderá remover quaisquer materiais sem a
autorização por escrito no livro de obras. Tal autorização só terá validade quando emitida
ou autorizada pela Fiscalização do Contrato.
5.3. A contratada deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo
de todo o tempo de serviço, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendações em Norma (NR18).
6. CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
6.1. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia grossa sem peneirar no
traço 1:3. O tipo de cimento a ser usado deverá ser do tipo CP II 32.
6.2. Deve ser lançado sobre a superfície previamente preparada, e com auxílio da colher,
em uma única camada de argamassa. A camada de chapisco deve ser uniforme, com
pequena espessura e acabamento áspero para facilitar a aderência.
6.3. A cura do chapisco se dá após 24hs da aplicação, podemos assim liberar a superfície
para executar o emboço.
7. REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6
7.1. O reboco será executado com argamassa de cal hidratada e areia média no traço 1:6.
7.2. A superfície a ser revestida com reboco deve estar adequadamente áspera,
absorvente, limpa e também umedecida.
7.3. O reboco é aplicado sobre a base, com desempenadeira de madeira e deverá ter uma
espessura de 2mm até 5mm. Em paredes, a aplicação deve ser efetuada de baixo para
cima, a superfície deve ser regularizada e o desempenamento feito com a superfície
ligeiramente umedecida através de aspersão de água com brocha e com movimentos
circulares.
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8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1. As Instalações Hidráulicas deverão ser executadas de acordo com as Normas Técnicas
Brasileiras vigentes (principalmente as NBR’s 5626 e 8160), com as exigências da
concessionária local e recomendações da boa técnica, conforme as peças do orçamento
deste Projeto Básico.
8.2. Todas as conexões, tubos e acessórios hidrossanitários serão de primeira qualidade e
deverão atender as Normas técnicas de ensaios, fabricação e controle de qualidade.
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1. As Instalações Elétricas deverão ser executadas de acordo com as Normas Técnicas
Brasileiras vigentes (principalmente as NBR’s 5410 e 9523), com as exigências da
concessionária local e recomendações da boa técnica, conforme as peças do orçamento do
Projeto Básico.
9.2. Todos os dispositivos, eletrodutos, calhas, interruptores e tomadas serão de primeira
qualidade e deverão atender as Normas técnicas de ensaios, fabricação e controle de
qualidade.
10. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS
10.1. As paredes e tetos serão pintados com tinta acrílica. As partes soltas e mal aderidas
deverão ser eliminadas através de raspagem ou escovação da superfície, feito isso será
aplicada uma camada de fundo preparador de paredes. As imperfeições serão corrigidas
com massa PVA látex e/ou acrílica, após será aplicada a pintura látex e/ou acrílica em
quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento. A tinta látex e/ou acrílica
deverá ser de boa qualidade e proporcionar bom acabamento.
11. REVESTIMENTO DE PISO INTERNO OU EXTERNO E PAREDES COM PLACAS
CERÂMICAS / PORCELANATOS COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE
11.1. O assentamento de pisos cerâmicos e ou porcelanatos, devidamente indicados em
projeto, deverão atender as NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 15.463.
11.2. As peças cerâmicas deverão ser de boa qualidade e serão assentadas com argamassa
pré-fabricada com resistência de aderência maior 1,0 MPa.
deverão ser aprovadas pela Fiscalização da obra e ou do contrato, observando as suas
características básicas como Classe do material (TIPO A) e resistência a risco de superfície
(PEI) adequado a sua utilização e qualidade do material a ser utilizado para sua fixação
(argamassa de assentamento).
12. REVESTIMENTO RESILIENTES PARA PISO – PISO VINÍLICO
12.1. O piso vinílico a ser utilizado deverá atender a NBR 14.917. As aquisições destes
revestimentos e do material para a sua fixação deverão ser aprovadas pela Fiscalização do
contrato, observando suas qualidades e resistência conforme sua utilização.
13. PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO
13.1. Sobre as superfícies de madeira preparadas, ou seja, previamente seladas com fundo
branco e emassadas com massa a óleo, serão aplicadas 2 demãos de tinta esmalte sintético
da Suvinil, Coral, Hidracor ou de igual qualidade na cor definida em projeto.
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14. DADOS DA OBRA
14.1. O Projeto de reforma da Sede do Crea-CE, situado no Centro de Fortaleza, à rua
Castro e Silva, 81, visa dotar o prédio de melhores condições de trabalho, bem como
implantar uma estrutura moderna, qualificando o atendimento aos profissionais e a
população.
14.2. Portanto além do reparo de alguns ambientes que encontram-se necessitando passar
por uma intervenção, temos a inserção de novos ambientes, segue abaixo a descrição dos
serviços a serem executados em cada andar:
14.2.1. PAVIMENTO TÉRREO
- Retirada de Divisórias de Vidros com Aproveitamento.
- Retirada de Portas em vidros.
- Demolição de Alvenaria em Tijolo Cerâmico
- Retirada de Guarda-Corpo
- Retirada de Marquise externa Metálica
- Retirada de tampo e fechamento em granito preto.
- Retirada de forro.
- Retirada de piso
- Retirada de luminárias.
- Retirada de Entulho
- Locação da Obra
- Executar piso auto nivelante com pintura epóxi (circulação de veículos).
- Executar piso interno em porcelanato 62x62 cm tipo A cor a definir com rejunte.
- Executar as alvenarias internas em bloco de tijolo cerâmico esp=10 cm até altura de
laje.
- Executar cinta de amarração 10x20cm nas novas alvenarias de tijolo cerâmico.
- Executar a realocação do Hidrante conforme proposto na planta baixa do Térreo.
- Executar pontos de água, esgoto, elétrico, telefone, lógica para atender ao novo
layout.
- Executar as divisórias em gesso com isolante acústico até altura de laje.
- Executar as esquadrias com isolante acústico.
- Executar o revestimento das alvenarias dos WCs em Porcelanato 62x62 cm tipo A
com rejunte.
- Fornecer e Instalar as Louças, Metais e Acessórios dos wc´s
- Executar Forro de gesso Acartonado com tabica metálica.
- Executar emassamento acrílico e pintura interna acrílica com 03 demãos nas
alvenarias.
- Executar as soleiras em granito cinza polido.
- Fornecer e Instalar as Luminárias , Tomadas e Interruptores.
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- Executar emassamento pva e pintura látex no forro de gesso.
- Executar Marquise Externa.
- Executar as Rampas de Acessos aos veículos.
- Execução do Bicicletário.
- Executar Demarcação de Piso.
- Executar Pintura Látex 01 demão nos hall de escada e ante câmara.
- Executar Pintura das Esquadrias de Madeira em tinta esmalte branco 02 demãos
14.2.2. 1º PAVIMENTO
- Demolição de Alvenaria em tijolo Cerâmico.
- Retirada de Esquadrias de Madeira e Metálicas.
- Retirada de Vidros.
- Retirada de divisórias.
- Retirada de Luminárias.
- Retirada de Forro
- Retirada de piso
- Retirada de Entulho.
- Executar as Divisórias de Madeira e Vidro até altura de laje com as respectivas
esquadrias.
- Executar a relo cação do Hidrante conforme proposto na planta baixa do Térreo
- Executar as divisórias em gesso com isolante acústico até altura de laje.
- Executar a recomposição do piso existente com argamassa pré-fabricada.
- Executar Piso Viniculo esp=2 mm Injoy Lavanda da Tarkett ou similar cor bege.
- Executar Forro de gesso Acartonado com tabica metálica.
- Executar Pintura das Esquadrias de Madeira em tinta esmalte branco 02 demãos.
- Executar pontos os elétricos, telefone, lógica para atender ao novo layout.
- Fornecer e Instalar as Luminárias, Tomadas e Interruptores
- Executar emassamento acrílico e pintura interna acrílica com 03 demãos nas
alvenarias.
- Executar as soleiras em granito cinza polido.
- Executar emassamento pva e pintura látex no forro de gesso
- Executar Pintura Látex 01 demão nos hall de escada e ante câmara.
14.2.3. 6º PAVIMENTO
- Retirar divisória em vidro existente com aproveitamento e reinstalar a mesma no
ambiente de coordenação da Fiscalização, Coordenação, c/cita/seria.
- Retirada de Esquadrias de Madeira e Metálicas.
- Demolição de Alvenaria em tijolo Cerâmico.
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- Retirada de Revestimento da Cozinha.
- Retirada de piso no ambiente onde será executado os vestiários masculinos e
femininos.
- Retirada de forro.
- Retirada de Entulho.
-Executar as alvenarias internas em bloco de tijolo cerâmico esp=10 cm até altura de
laje.
- Executar cinta de amarração 10x20cm nas novas alvenarias de tijolo cerâmico.
- Executar divisória em madeira e vidro até altura da laje.
- Executar pontos de água, esgoto, elétrico, telefone, lógica para atender ao novo
layout.
- Executar o revestimento das alvenarias dos wc´s em porcelanto 62x62 cm tipo A
com rejunte.
- Fornecer e Instalar as Louças, Metais e Acessórios dos vestiários e cozinha.
- Executar Forro de gesso Acartonado com tabica metálica.
- Executar emassamento acrílico e pintura interna acrílica com 03 demãos nas
alvenarias.
- Executar piso interno dos wc´s em porcelanato 62x62 cm tipo A cor a definir com
rejunte.
- Executar as soleiras, divisórias de boxes e bancadas em granito cinza polido.
- Executar Piso Viniculo esp=2 mm Injoy Lavanda da Tarkett ou similar cor bege em
cima do piso existente.
- Fornecer e Instalar as Luminárias , Tomadas e Interruptores.
- Executar emassamento pva e pintura látex no forro de gesso.
- Executar emassamento acrílico e pintura interna acrílica com 03 demãos nas
alvenarias
- Executar Pintura Látex 01 demão nos hall de escada e ante câmara.
- Executar o revestimento das alvenarias dos vestiários em porcelanato 62x62 cm tipo
A com rejunte.
- Executar Pintura das Esquadrias de Madeira em tinta esmalte branco 02 demãos.
14.2.4. 7 º PAVIMENTO
- Demolição de Alvenaria em tijolo Cerâmico.
- Retirada de Esquadrias de Madeira e Metálicas.
- Retirada de divisórias em vidros.
- Demolição de Parede de gesso.
- Retirada de Forro.
- Retirada de Entulho.
- Executar divisória em madeira e vidro até altura da laje.
- Executar Piso Viniculo esp=2 mm Injoy Lavanda da Tarkett ou similar cor bege em
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cima do piso existente.
- Executar Forro de gesso Acartonado com tabica metálica.
- Executar Pintura das Esquadrias de Madeira em tinta esmalte branco 02 demãos.
- Executar pontos os elétricos, telefone, lógica para atender ao novo layout.
- Fornecer e Instalar as Luminárias, Tomadas e Interruptores
- Executar emassamento acrílico e pintura interna acrílica com 03 demãos nas
alvenarias.
- Executar as soleiras em granito cinza polido.
- Executar emassamento pva e pintura látex no forro de gesso
- Executar Pintura Látex 01 demão nos hall de escada e ante câmara.
14.2.5. 8 º PAVIMENTO
- Demolição de Alvenaria em tijolo Cerâmico.
- Retirada de Esquadrias de Madeira e Metálicas.
- Retirada de divisórias em vidros.
- Retirada de Forro.
- Retirada de Entulho.
- Executar divisória em madeira e vidro até altura da laje.
- Executar Piso Viniculo esp=2 mm Injoy Lavanda da Tarkett ou similar cor bege em
cima do piso existente.
- Executar Forro de gesso Acartonado com tabica metálica.
- Executar Pintura das Esquadrias de Madeira em tinta esmalte branco 02 demãos.
- Executar pontos os elétricos, telefone, lógica para atender ao novo layout.
- Fornecer e Instalar as Luminárias , Tomadas e Interruptores
- Executar emassamento acrílico e pintura interna acrílica com 03 demãos nas
alvenarias.
- Executar as soleiras em granito cinza polido.
- Executar emassamento pva e pintura látex no forro de gesso
- Executar Pintura Látex 01 demão nos hall de escada e ante câmara
14.2.6. 9º PAVIMENTO
- Demolição de Alvenaria em tijolo Cerâmico.
- Retirada de Esquadrias de Madeira e Metálicas.
- Retirada de Forro.
- Retirada de Entulho.
- Executar divisória em madeira e vidro até altura da laje.
- Executar as divisórias em gesso com isolante acústico até altura de laje.
- Executar as esquadrias com isolante acústico
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- Executar Piso Viniculo esp=2 mm Injoy Lavanda da Tarkett ou similar cor bege em
cima do piso existente.
- Executar Forro de gesso Acartonado com tabica metálica.
- Executar Pintura das Esquadrias de Madeira em tinta esmalte branco 02 demãos.
- Executar pontos os elétricos, telefone, lógica para atender ao novo layout.
- Fornecer e Instalar as Luminárias , Tomadas e Interruptores
- Executar emassamento acrílico e pintura interna acrílica com 03 demãos nas
alvenarias.
- Executar as soleiras em granito cinza polido.
- Executar emassamento pva e pintura látex no forro de gesso
- Executar Pintura Látex 01 demão nos hall de escada e ante câmara.
14.2.7. 10º COBERTURA/ MIRANTE
- Demolição de Alvenaria em tijolo Cerâmico.
- Retirada de Esquadrias de Madeira e Metálicas
- Retirada de Divisória de vidro.
- Retirada de tampo em granito
- Retirada da Coberta metálica
- Retirada de Entulho.
- Executar a nova coberta metálica.
- Executar a realocação da escada helicoidal
- Executar divisória em madeira e vidro até altura da laje.
- Executar divisória em gesso hidrofugante.
- Executar pontos de água, esgoto, elétrico, telefone, lógica para atender ao novo
layout.
- Executar o revestimento das alvenarias dos wc´s em Porcelanato 62x62 cm tipo A
com rejunte.
- Fornecer e Instalar as Louças, Metais e Acessórios dos wc´s
- Executar Forro de gesso Acartonado com tabica metálica.
- Executar emassamento acrílico e pintura interna acrílica com 03 demãos nas
alvenarias.
- Executar as soleiras em granito cinza polido.
- Fornecer e Instalar as Luminárias , Tomadas e Interruptores.
- Executar emassamento pva e pintura látex no forro de gesso.
-.Executar Piso Viniculo esp=2 mm Injoy Lavanda da Tarkett ou similar cor bege em
cima do piso existente.
- Executar piso interno dos wc´s em porcelanato 62x62 cm tipo A cor a definir com
rejunte.
- Executar as soleiras e bancadas em granito cinza polido.

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
- Executar Pintura Látex 01 demão nos hall de escada e ante câmara.
- Executar Pintura das Esquadrias de Madeira em tinta esmalte branco 02 demãos
15. LIMPEZA FINAL DA OBRA
15.1. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão
apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações definitivamente ligadas aos
serviços público ou interno, tais como água, força, telefone, informática, etc.
15.2. Todo o entulho, andaimes, lixo e montes de terra deverão ser removidos da obra pela
Contratada, devendo ser retirados inclusive eventuais ocupantes e barracões de depósito de
materiais e abrigo de operários.
15.3. Todos os pisos deverão ser lavados convenientemente e de acordo com as
especificações do seu fabricante, bem como revestimentos, aparelhos sanitários, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e
argamassa, sem danificar qualquer peça ou material.
15.4. O revestimento cerâmico será inicialmente limpo com pano seco; salpicos de
argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em
abundância. A limpeza de vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água ou
produto limpa vidros. Não se admite riscos nos vidros provenientes de materiais abrasivos
como palha de aço ou similares. As ferragens das esquadrias com acabamento cromado
serão limpas com removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca. A lavagem
de mármore e/ou granito será procedida com sabão neutro, isento de álcalis cáusticos. Por
fim será procedida cuidadosa verificação da parte da EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, das
perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto,
águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens,
etc.

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - Crea-CE
ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(Em papel timbrado da licitante)
Ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará – CREA-CE

Proposta que faz a empresa __________________________________, inscrita no CNPJ
nº_________________________________,
sediada
na
__________________________________________________________________
(endereço completo), com contato pelo _____________________ (telefone/fax/e-mail), em
conformidade com o Edital da TOMADA DE PREÇOS 1/2022, no(s) preço(s) a seguir
indicado(s), para a realização dos serviços e/ou fornecimento dos bens descritos no ANEXO
II – PROJETO BÁSICO.
1 – DO PREÇO DE REFERÊNCIA
O Crea-CE pagará o valor máximo de R$ XXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme
PROJETO BÁSICO – ANEXO II.
E assim sendo, para melhor atendimento, o VALOR GLOBAL
R$___________(________________________________________).

é

o

seguinte:

A presente proposta tem validade de ___ (_____________) dias corridos, a contar da data
de sua apresentação.
Declara expressamente a proponente que os valores incluem todos os custos e despesas, sem
se limitar a: custos diretos e indiretos, deslocamento, material, salários, encargos sociais e
trabalhistas, taxas, impostos, indenizações e transportes diversos e outras despesas de
qualquer natureza que se fizerem necessárias ao perfeito cumprimento do objeto especificado
no objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS 1/2022 e seus Anexos, não gerando qualquer
vínculo empregatício com os sócios, empregados e/ou prepostos da Contratada.
Declara expressamente a proponente que o objeto será fornecido em conformidade com as
especificações contidas no ANEXO II– PROJETO BÁSICO, deste Edital.

Fortaleza, ______ de __________de 2022

______________________________________
Nome e assinatura do representante da empresa

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
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ANEXO IV
MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura CONTRATADA,
indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME :

_______________________________________

NACIONALIDADE:______________________________________
ESTADO CIVIL

:______________________________________

PROFISSÃO :

_______________________________________

RG

:________________________________________

CPF

:________________________________________

DOMICÍLIO :

_______________________________________

CIDADE

:________________________________________

UF

:____________________________________________

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br
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ANEXO V
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
empresa
___________________________________,
inscrita
no
CNPJ
nº
___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
__________________________,
portador
(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
_____________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, sob as penas
da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente,
estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar nº
123/2006. DECLARA ainda, sob as penas da lei, que não está incursa em nenhuma das
vedações do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Fortaleza, ______ de __________de 2022

_______________________________________
Nome e assinatura do representante da empresa

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ nº ________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ________________________,
portador (a) da carteira de Identidade nº ____________________e do CPF
_____________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Fortaleza (CE), ____de ______________de 2022

__________________________________
(Representante legal)

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO
DA EMPRESA

A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ nº ________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ________________________,
portador (a) da carteira de Identidade nº ____________________e do CPF
_____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei
nº 8.666/, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que está cumprindo o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou seja,
que não utiliza mão de obra em trabalho noturno, perigoso ou insalubre de menores de
dezoito anos e de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos, salvo em condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Em sendo a empresa da verdade, firmamos a presente declaração.

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

Fortaleza (CE), ____de ______________de 2022

__________________________________
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO

Contrato n° XXXX/2022
Termo de Contrato que entre si celebram o
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA/CE, Autarquia
Federal instituída pela Lei Federal nº. 5.194/66,
inscrito no CNPJ/MF sob nº. 07.135.601/0001-50,
com sede na Rua Castro e Silva, 81, Centro,
Fortaleza/CE, neste ato representado por seu
Presidente em exercício, o Eng.Civil Fernando
Antônio Von Paumgartten de Galiza, inscrito no
CPF sob o Nº. XXX.XXX.XXX-XX, de agora em diante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e de
outro lado a ___________, pessoa jurídica de direito
privado,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº.
XXXXXXXXX/XXXX-XX, com sede na Rua ___, nº.
___, na cidade de ______, Estado do____, doravante
designada CONTRATADA neste ato representada
pelo Sr. ______,
inscrito no CPF sob o nº
XXXXXXXXXXX, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo Nº xxxx/2022 para o
cumprimento do objeto deste contrato, de acordo com
as normas consubstanciadas na Lei Federal nº.
8.666/93 e alterações, pela TOMADA DE PREÇOS N°
1/2022 do Crea-CE e também pelas cláusulas que se
enunciam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
1.1. O objeto do presente Contrato rege-se quanto à sua execução, pela Lei Federal Nº.
8.666/93 e alterações, pelas normas contidas na TOMADA DE PREÇOS N° 1/2022 do
Crea-CE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. O objeto deste Contrato é a EXECUÇÃO INDIRETA sob o regime de EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA
NO LAYOUT DO TÉRREO, 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º PAVIMENTOS E MIRANTE NO
PRÉDIO DA SEDE DO CREA-CE, LOCALIZADO À RUA CASTRO E SILVA Nº 81,
BAIRRO CENTRO, FORTALEZA-CE, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO
PRESENTE PROJETO BÁSICO
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
3.1. São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente da
transcrição:
3.1.1. Edital da Tomada de Preços nº 01/2022 e seus Anexos;
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3.1.2. Proposta apresentada pela Contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A execução dos serviços será iniciada em no máximo, após 05 (dias) corridos contados
do recebimento da ordem de serviço pela Contratada.
4.2. A contratada deverá apresentar a ART ou RRT, registrada no Conselho Profissional
competente, antes do início da execução da obra.
4.3. As etapas da obra serão executadas em concordância com o cronograma físicofinanceiro.
4.4. O prazo para conclusão dos serviços será de até 300 (trezentos) dias corridos.
4.5. Qualquer alteração no cronograma físico-financeiro deverá ser previamente autorizada
pela Fiscalização da Contratante.
CLÁUSULA QUINTA
ORÇAMENTÁRIA

–

DAS

CONDIÇÕES

DE

PAGAMENTO

E

DA

DOTAÇÃO

5.1. O pagamento será efetuado com recursos orçamentários oriundo do Crea-CE, com a
seguinte dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas, conforme Nota de
Empenho n.º XXX/2022, com data de emissão de XX/XX/2022.
5.2. O pagamento obedecerá rigorosamente ao cronograma físico/financeiro apresentado
pela empresa contratada e aprovado pela Fiscalização da Contratante.
5.3. A contratada deverá apresentar pedido de medição junto à ART ou RRT, indicando as
quantidades executadas naquele período e os valores acumulados para critério de
pagamento. Após o recebimento do pedido a equipe de fiscalização procederá a sua
verificação e liberará para os devidos pagamentos.
5.3.1. Junto ao pedido de medição, a contratada deverá apresentar relatório
fotográfico e diário de obra do período em questão.
5.4. O pagamento das parcelas serão realizados após a liberação dos valores, para tanto a
Contratada deverá emitir e apresentar Nota Fiscal de serviço.
5.5. Os documentos entregues deverão ser aprovados formalmente em termo de aprovação
emitido pelo gestor da contratação ou substituto, que identifique o(s) documento(s) e sua
revisão (ões). A referida aprovação poderá ser substituída por ateste em nota fiscal a ser
encaminhada para pagamento.
5.6. O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo de 30 (trinta) dias, quando
apresentado todos os respectivos documentos, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, devendo a referida nota, neste prazo, ser atestada pelo Fiscal do Contrato e
encaminhada ao Setor Financeiro para pagamento.
5.7. 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. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.7.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução
Normativa nº 03, de 26 de abril de 2018.

Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
5.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como:
a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período de prestação dos serviços;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
5.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na documentação prevista no
subitem 5.3.1 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.
5.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
5.11. 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.
5.12. 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.
5.13. 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.
5.14. Quando do pagamento e se couber, 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 nº 05/2017 – SEGES/MP.
5.15. 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.
5.16. 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:
I = (TX)
I = (6 / 100)/365
Rua Castro e Silva, nº 81 – Centro – Fortaleza – Ceará – CEP 60.030-010
Fone: (85) 3453-5800 – Fax (85) 3453-5804 | www.creace.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ – CREA-CE
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
5.17. O pagamento será feito mediante crédito em conta bancária. A contratada deverá
indicar no documento de cobrança os números do banco, da agência e da conta-corrente na
qual deseja que seja efetuado o crédito.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da
assinatura do contrato, constante no final deste, independente das datas das assinaturas
eletrônicas das partes, com eficácia a partir de sua publicação em Diário Oficial da União,
respeitados os prazos de garantia dos materiais e serviços realizados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
7.1. A elaboração do orçamento básico está em conformidade com o Decreto nº 7.983, de 8
de abril de 2013, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, sendo que, para
mensurarmos os valores, utilizamos a tabela de referência da SEINFRA 27.1, desonerada.
7.2. O valor total estimado da contratação é de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
conforme detalhamento do ANEXO A.
7.3. Faz parte do projeto básico o Cronograma físico-financeiro, ANEXO B, que estabelece
o prazo de até 300 (trezentos) dias para execução dos serviços, e os valores das
parcelas a serem pagas conforme execução física da obra.
7.4. As especificações técnicas estão descritas no ANEXO H do Projeto Básico. Demais
especificações, cronograma, planilha orçamentária e outros, vão anexas ao presente
instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes
de imperfeições técnicas.
8.2. A fiscalização da obra será exercida por técnico legalmente habilitado no sistema
CONFEA/CREA, devidamente designado pelo Contratante, ao qual competirá dirimir as
dúvidas técnicas que surgirem no decorrer da obra.
8.3. A fiscalização do contrato será exercida por servidor designado pelo Contratante, ao
qual deverá fazer a gestão do contrato.
8.4. O fiscal da obra ou equipe de fiscalização, deverá aprovar previamente a programação
e cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante vencedora, prevendo cada uma
das etapas desde a emissão da OS (Ordem de serviço) até a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
8.5. A avaliação da qualidade e a aceitação dos serviços objeto deste Projeto Básico será
realizada após a constatação, por parte do fiscal ou equipe de fiscalização da obra, que
através do relatório de medição deverá atestar em conjunto com o fiscal de contrato.
8.6. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes à execução dos serviços deverão ser
prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para o contratante.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
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9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.

assumidas

em

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto. Em caso de inexecução parcial, a multa
compensatória será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
d) 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;
e) 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.
9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, a
Contratada que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
9.5. 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
Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.
9.6. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem
onera o objeto do contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
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qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, em que esta
não tenha dado causa.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO/INEXECUÇÃO DO CONTRATO
10.1. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas
hipóteses previstas nos artigos 77 e seguintes da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações, sem
que caiba à CONTRATADA, direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades
pertinentes.
10.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
11.1. É vedada a cessão, transferência ou subcontratação do presente Contrato, no todo ou
em parte, salvo com autorização da CONTRATANTE, conforme especificado no Projeto
Básico da Tomada de Preços nº 01/2022 (Crea-CE).
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEGUNDA
–
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

DAS

OBRIGAÇÕES,

GARANTIA

E

12.1. As obrigações, condições de garantia, assistência técnica e as responsabilidades
correlatas da CONTRATADA são as previstas no PROJETO BÁSICO, ANEXO II do Edital
do qual decorreu a presente contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
13.2. 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.
13.3. Notificar a Contratada por escrito ou por e-mail 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.
13.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços,
inclusive permitir o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às
dependências do Crea-CE, se for o caso.
13.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Projeto Básico;
13.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
13.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato.
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13.8. Cientificar a Procuradoria Jurídica da própria Contratante para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
13.9. Arquivar os documentos objeto da presente licitação e futuro Contrato.
13.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.,
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidades especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta.
14.2. A contratada deverá nomear um de seus dirigentes ou representante legal para tratar
de todos os assuntos e/ou dificuldades referentes à execução do Contrato, inclusive
informando os números dos telefones de trabalho, da residência e um celular, que deverá
estar ativo e habilitado durante toda a vigência do Contrato, bem como um endereço de email para o envio de correspondências.
14.3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratada, sob
pena da rescisão do mesmo.
14.4. Responsabilizar-se integralmente por todos os empregados que prestarão os serviços,
selecionando-os e preparando-os rigorosamente, nos termos da legislação vigente, inclusive
certificando-se de atestado de boa conduta e demais referências, visando maior segurança
e qualidade na execução dos serviços.
14.5. A empresa deverá manter seus empregados orientados com relação ao desempenho
dos serviços, responsabilidades e segurança ao que lhe cabe, com relação a todo material
manuseado, não devendo afastar-se dos seus afazeres, principalmente cumprir tarefas
solicitadas por pessoas não autorizadas.
14.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor e, caso o
funcionário exerça profissão pertencente ao sistema Confea/Crea, o mesmo deverá ter seu
registro no Crea-CE.
14.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o
caso.
14.8. Todos os profissionais deverão ter um curso de formação básica em sua área, bem
como um nível mínimo de escolaridade de 1º grau completo e noções básicas de higiene e
limpeza.
14.9. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios na área da obra.
14.10. A Contratada se obriga a responder por quaisquer acidentes de que possam ser
vítimas seus profissionais e ainda, por danos ou avarias e/ou repará-los, quando causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execução dos serviços, cabendo-lhe a restauração, substituição ou indenização, conforme o
caso.
14.11. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração.
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14.12. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente
dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de
forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências
objeto dos serviços.
14.13. Deverá a empresa contratada manter constantemente o número acordado de
funcionários para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados,
substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo
responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horário por parte de seus funcionários.
14.14. Independente de qualquer justificativa, a empresa deverá enviar um empregado em
substituição ao que não se apresentar ao seu posto, no prazo máximo de 2 horas, a contar
do recebimento da comunicação da contratante.
14.15. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com condutas prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatórias à disciplina da repartição ou que venha criar embaraços ou
dificuldades às exigências dos serviços que lhe forem apresentados.
14.16. A empresa deverá fornecer, conforme especificações e condições indicadas neste
Projeto básico, em caráter permanente, até o 5º dia útil da vigência do Contrato, e a cada
04 (quatro) meses, fardamento completo, apresentável e durável, padrão da empresa, de
forma a identificar e proteger seus empregados.
14.17. A Empresa CONTRATADA deverá providenciar perícia, elaborada por profissional
competente e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, para, se for o caso, atestar a
existência de condições insalubres de trabalho, tendo em vista a possível inclusão dos
adicionais de insalubridade para as categorias de bombeiro hidráulico, ajudante, servente,
pedreiro, serralheiro, gesseiro, soldador, carpinteiro, ladrilheiro.
14.18. Efetuar o pagamento do salário dos empregados até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao vencido, através de depósito bancário na conta do trabalhador, bem como
recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação, exibindo, sempre que
solicitado, as comprovações respectivas.
14.19. Manter todos os equipamentos necessários à execução dos serviços em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 48 (quarenta e oito)
horas, sem quaisquer ônus para os profissionais, quando se desgastaram, pelo uso ou
devido a acidentes de trabalho, identificando-os a fim de que não sejam confundidos com
similares de propriedade da Administração.
14.20. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor
poluição, tais como:
a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;
b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor
toxicidade;
c) Dar destinação adequada às peças eventualmente substituídas a fim de
preservar o meio ambiente;
d) Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de
redução de desperdícios/poluição; e
e) Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando
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couber, todas de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1,
de 19 de janeiro de 2010.
14.21. Deverá manter durante toda a vigência contratual, todas as condições de habilitação
exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual.
14.22. A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente
contrato, sem prévia anuência da contratante.
14.23. À contratada caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos
previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão
nenhum vínculo empregatício com o contratante.
14.24. Deverá a contratada assumir a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica em caso de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a prestação do
serviço ou em conexão com ele, ainda que aconteçam em dependência.
14.25. A contratada deverá manter um profissional (Técnico de segurança do trabalho)
com intuído de inspecionar equipamentos e condições de trabalho, investiga e analisa
causas de acidentes para eliminar riscos. Desenvolve programas de treinamento e verifica o
cumprimento das normas e procedimentos de segurança na aplicação de providências
preventivas.
14.26. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do
Crea-CE.
14.27. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
14.28. 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.
14.29. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato, conforme anexo IX – Termo de Confidencialidade do Edital da Tomada
de Preços nº 01/2022 (Crea-CE).
14.30. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
14.31. Observar a NBR 16.280/2014 que trata de Reforma em edificações – Sistema de
gestão de reformas – Requisitos.
14.32 A(s) CONTRATADA(S)
pertinentes à Sustentabilidade:

deverá(ão)

observar,

no

que

couber,

as

legislações

14.32.1. Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração
Pública Federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública (CISAP).
14.32.2. Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que
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dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional e dá outras providências.
14.32.3. Decreto nº 9.373/2018, de 11 de maio de 2018, que dispõe sobre a
alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente
adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional
14.32.4. Resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, que estabelece
os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias
comercializadas no território nacional e os critérios padrões para o seu gerenciamento
ambientalmente adequado, e dá outras providências.
14.32.5. Art. 33, inciso VI, da Lei Federal nº 12.305/2010, que dispõe sobre a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, de abrangência nacional, determina que os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos
e seus componentes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística
reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, de
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos.
14.33. A CONTRATADA deverá, ainda, especificar peças e componentes certificados pelo
Inmetro, de acordo com a legislação vigente.
14.34. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.
14.35. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR – 10.151 – Avaliação do
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR – 10.152 –
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
14.36. Deverá ser emitida a ART ou RRT referente à execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, para cada execução de projeto.
14.37. Obter junto aos órgãos competentes as licenças e alvarás necessários e demais
documentos e autorizações exigíveis na forma da legislação aplicável para a plena e
execução do objeto.
14.38. Ceder os direitos patrimoniais relativos a Projeto as built elaborado pelos
responsáveis pela execução do projeto e suas respectivas ART’s ou RRT’s, para que a
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Edital da Tomada de Preços nº
01/2022 e seus Anexos (Crea-CE), conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.
14.39. Manter o Livro de Ordem com a finalidade de comprovar autoria dos trabalhos da
empresa Contratada, visando à garantia do cumprimento das instruções técnicas e
administrativas por parte da Fiscalização da Contratante, assim como dirimir dúvidas sobre
a obra, avaliar eventuais falhas técnicas, gastos não previstos, possíveis acidentes de
trabalho e fonte de dados para os trabalhos estatísticos voltado à execução do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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15.1. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA LEGISLAÇÃO
16.1. Aplicam-se à execução deste Contrato, especialmente aos casos omissos, a Lei n.º
8.666/93 e alterações, e as demais normas mencionadas no Edital e no Preâmbulo do
presente instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA COMPATIBILIDADE
17.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a execução deste Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no
processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA ALTERAÇÃO
18.1. Este Contrato poderá ser alterado, na hipótese da Lei nº 8.666/93 (e suas
alterações) prevista no seu artigo 65, e seus parágrafos 1º. e 2º. A simples tolerância da
CONTRATANTE não enseja em novação em favor da CONTRATADA, sendo que qualquer,
por mais simples que seja, a alteração, deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste,
escrito, entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO REAJUSTE
19.1. O valor do contrato será reajustado com periodicidade anual, utilizando-se para tanto
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
19.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa
contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da
prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão
do seu direito.
19.3. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro inicial do
contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
20.1. Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual (art. 65, inc. II, alínea “d”).
20.2. Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será
analisada pelo CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO
21.1. A CONTRATADA poderá subempreitar parte da obra, desde que autorizada pela
CONTRATANTE, conforme exigências:
21.1.1. Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para fornecimento
do objeto deste Contrato. Contudo, em qualquer situação, a PROPONENTE vencedora
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é a única e integral responsável pelo fornecimento global do objeto.
21.1.2. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da
CONTRATANTE com os subcontratados.
21.1.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito
subcontratadas por razões técnicas ou administrativas.

de

vetar

a

utilização

de

21.1.4. A responsabilidade técnica da subcontratação deverá ser feita mediante
anotação da respectiva ART (Anotação de responsabilidade técnica) /RRT
(registro de responsabilidade Técnica) no Conselho Profissional Competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
22.1. Será exigida da contratada a prestação de garantia para o cumprimento do contrato,
nos termos do art. 56, da Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, indicado na sua proposta comercial, devendo ser apresentada no
ato da assinatura do contrato. A licitante poderá optar por uma das seguintes
modalidades de “garantia para o cumprimento contratual”:
a) Em dinheiro, depositado na Conta Nº 700.001-8, Agência 1047, Operação 003,
Caixa Econômica Federal;
b) Título da dívida pública;
c) Seguro garantia;
d) Fiança bancária.
22.2. Ocorrendo prorrogação dos prazos de execução do contrato ou aumento no seu valor
original, a contratada deverá apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou
reforçá-la, no segundo, na ocasião em que se der a assinatura do respectivo termo aditivo
contratual.
22.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais atribuídas à
CONTRATADA, bem como pelas multas que venham a ser-lhe impostas, e deverá ser
reposta, em caso de utilização, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
22.4. Após o cumprimento fiel e integral deste contrato, devolver-se-á à contratada a
garantia prestada, mediante solicitação da mesma.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido acima caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária a uma multa equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato;
23.2. As demais sanções administrativas e multas aplicáveis por descumprimento do
Contrato estão previstas no Item 15 do Edital.
23.3. O Crea-CE poderá rescindir o Contrato se ocorrer qualquer das hipóteses previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993 e, nas condições indicadas no artigo 79 do
mencionado diploma legal;
23.4. É vedada a cessão, transferência ou subcontratação do presente Contrato, no todo ou
em parte, salvo com autorização por escrito da CONTRATANTE. Constitui motivo bastante
para anulação ou rescisão do Contrato, a subcontratação total ou parcial do objeto desta
licitação, sem aprovação expressa do Crea-CE;
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23.5. Na hipótese de eventual atraso de pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE,
serão acrescidos juros de mora 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, sobre o respectivo
valor faturado, aplicando-se a PRO-RATA-DIE, da data de vencimento, até a data do efetivo
pagamento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA CONCORDÂNCIA
24.1. As partes declaram, neste ato, que se acham de acordo e se submetem a todas as
cláusulas deste contrato e o atendimento pleno ao previsto no Edital da Tomada de Preços
nº 01/2022 (Crea-CE).
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO
25.1. Fica eleito o foro desta cidade de Fortaleza/CE para dirimir toda e qualquer questão
que derivar deste contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente em duas vias de igual
teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão
por bom, firme e valioso.

Fortaleza-CE, ____ de _________________ de 2022

____________________________________
Fernando Antônio Von Paumgartten de Galiza
Presidente em Exercício do Crea-CE
CONTRATANTE

____________________________
xxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

______________________
Visto Procuradoria Jurídica
Crea-CE

TESTEMUNHAS:

___________________________
Wesley Ferreira Leandro
CPF XXX.XXX.XXX-XX

____________________________
Isabel Patricia Verçosa do Nascimento
CPF XXX.XXX.XXX-XX
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - Crea-CE
ANEXO IX
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO

O CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARÁ– Crea-CE,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n° 307.135.601/0001-50,
neste ato representado na forma da Lei 5.194/66, doravante simplesmente designado como
Crea-CE e _____________ inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob
n°___________________, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social,
doravante designada simplesmente RESPONSÁVEL(IS), se comprometem por intermédio do
presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização, quaisquer
informações de propriedade de ambas as Partes, em conformidade com as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços ao Crea-CE, tem
acesso a informações privadas do Crea-CE, que podem e devem ser conceituadas como
segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas
confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não
autorizados, aí se incluindo os próprios empregados do Crea-CE e do RESPONSÁVEL, sem a
expressa e escrita autorização do representante legal do Crea-CE.
CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no
âmbito do Crea-CE e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento
de terceiros, tais como:
I - Listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter
acesso enquanto contratado pelo Crea-CE;
II - Documentos relativos à Engenharia, armazenadas sob qualquer forma, inclusive
informatizadas;
III - Metodologias e Ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços,
desenvolvidos pelo Crea-CE, ou para o Crea-CE por terceiros, que estejam em
utilização;
IV - Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa,
contábil e jurídica;
V - Documentos e informações utilizados na execução dos serviços para a prestação
de serviços deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA
O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos I a V da CLÁUSULA SEGUNDA
deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade
que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.
Parágrafo Único.
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o
RESPONSÁVEL deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente
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pelo representante legal do Crea-CE, para tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a
ausência de manifestação expressa do Crea-CE poderá ser interpretada como liberação de
qualquer dos compromissos ora assumidos.
CLÁUSULA QUARTA
O RESPONSÁVEL recolherá, ao término da prestação de serviços, para imediata devolução
ao Crea-CE, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais
envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer
natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, seja de
seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo
empregatício ou eventual com o RESPONSÁVEL, assumindo o compromisso de não utilizar
qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelo
Crea-CE.
Parágrafo Único.
O RESPONSÁVEL determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de
serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços, a
observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as
obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.
CLÁUSULA QUINTA
O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente ao CREA/CE qualquer violação das
regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e
prestadores de serviço.
CLÁUSULA SEXTA
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a
responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no
descumprimento ou violação.
CLÁUSULA SÉTIMA
As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo
contratual entre o RESPONSÁVEL e ao Crea-CE e abrangem as informações presentes e
futuras.
CLÁUSULA OITAVA
Este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE é parte integrante e inseparável do CONTRATO
PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro
Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à
execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes
buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da
razoabilidade, da economicidade e da moralidade.
Parágrafo Segundo
O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa
determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos
conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.
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Parágrafo Terceiro
Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido
de que:
I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo,
auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;
II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela
CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO
PRINCIPAL;
III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das
condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem
afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;
IV – Todas as condições, Termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela
legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;
V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado
pelas partes;
VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas
para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as
obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos
legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;
VII – O acréscimo, a complementação, a substituição e o esclarecimento de qualquer
uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este
TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos,
recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais
disponibilizadas, sendo necessária a formalização de TERMO aditivo a CONTRATO
PRINCIPAL;
VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das
Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para a
outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.
CLÁUSULA NONA
O RESPONSÁVEL se compromete, no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a
apresentar ao CREA/CE declaração individual de adesão e aceitação das presentes
cláusulas, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os
serviços.

Fortaleza/CE, ___ de ________ de 20___.

________________________________
Empresa Contratada
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