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1 Dados do Órgão  

 

Órgão: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM 

CNPJ: 14.891.387.0001/28 

Endereço: Av. Mário Ypiranga, 696 - Adrianópolis. 

CEP: 69.057-001 

Cidade: Manaus – AM 

Fones: 092 3302-2959 

 

2 Objeto 

 

2.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra terceirizada, 

visando à prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas 

dependências da sede do CAU/AM, pelo período de 12 (doze) meses. 

3 Do quantitativo e grau de instrução dos prestadores de serviços 

 

3.1 Respeitado o item 2.1, deverão ser disponibilizados pela contratada os seguintes quantitativos de 

prestadores de serviços: 

CARGO POSTO DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA INSTRUÇÃO MÍNIMA 

Serviços Gerais 1 
Horário de expediente 

06 horas diárias 
Ensino Fundamental 

Completo 
 
 

ÁREA INTERNA M
2
 

Recepção 26,13m
2
 

Atendimento/coleta 9,64 m
2
 

Sala de reuniões/comissões 16,78 m
2
 

Assessoria Jurídica 11,52 m
2
 

Gerência Técnica/Fiscalização 18,13 m
2
 

Gerência Administrativa e Financeira 16,40 m
2
 

Presidência 11,72 m
2
 

Secretaria Geral 9,43 m
2
 

Banheiro Feminino 5,15 m
2
 

Banheiro Masculino 4,90 m
2
 

Auditório 42,95 m
2
 

Sala de ideias 19,27 m
2
 

Sala do TI 9,46 m
2
 

Banheiro  2,51 m
2
 

Sala das entidades 11,06 m
2
 

Copa 15,54 m
2
 

TOTAL 230,59 m
2
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ÁREA EXTERNA M
2
 

Garagem 50 m
2
 

Corredor Lateral 17,71 m
2
 

Área em frente a cozinha 53,14 m
2
 

Jardim Deck 25,58 m
2
 

TOTAL 146,43 m
2
 

 

ESQUADRIAS M
2
 

Total 45,20 m
2
 

 
 

4 Justificativa 

 

4.1 A contratação dos serviços em questão justifica-se em face da necessidade de manter 

devidamente limpas e conservadas as áreas e instalações da sede CAU/AM, disponibilizando aos 

seus empregados públicos, colaboradores, conselheiros e visitantes um ambiente limpo e asseado 

para o desenvolvimento de suas funções e prevenindo a proliferação de insetos e consequente 

disseminação de doenças no ambiente de trabalho. 

4.2 A conservação/manutenção patrimonial, assim como outras atividades que visam dar suporte 

à estrutura dos serviços prestados à sociedade, de acordo com o contido no Decreto nº 9.507/2018, 

são definidas como acessórias à atividade fim da Instituição, podendo, ser objeto de execução 

indireta e constituindo uma alternativa para a melhoria do desempenho da gestão das atividades de 

apoio, pois trata-se de serviço essencial para a Administração.  

4.3 Em atendimento ao princípio da economicidade, os materiais de consumo e os 

equipamentos/utensílios que serão utilizados na execução dos serviços, serão fornecidos 

diretamente pelo CAU/AM, com base nas contratações anteriores. 

4.4 É imperativa a contratação em questão, tendo em vista o encerramento da vigência do 

contrato anterior para esta demanda. Salientamos que esta é uma contratação urgente, haja vista a 

indisponibilidade dos serviços ora licitados para suprir as necessidades do CAU/AM. 

4.5 Esta contratação está em consonância com o Plano de Ação do CAU/AM, para o período de 

2022, conforme Centro de Custo 4.02.16 – “Manutenção das Atividades Administrativas”. 

5 Requisitos da contratação 

 

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1 Generalidades dos Serviços: 

5.1.2 Os serviços serão contratados com base na Área Física a ser limpa, estabelecendo-se 
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uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas a peculiaridade, a produtividade, a 

periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da 

contratação; 

5.1.3 Os serviços serão prestados nas dependências da sede do CAU/AM, na cidade de 

Manaus; 

5.1.4 É vedada a prestação de serviços nas dependências da contratada; 

5.1.5 A metodologia de referência para a contratação de serviços de limpeza e conservação, 

compatível com as produtividades médias, estabelecida na Instrução Normativa nº 5/2017: 

Tipo Geral de Área Tipo Específico Área Produtividade (m2 /dia/agente 
de limpeza) 

Interna Pisos Frios 800 a 1.200 

Banheiros 200 a 300 

Externa Pisos pavimentados adjacentes e 
contíguos às edificações 

1.800 a 2.700 

Esquadrias Face externa sem exposição a 
situação de risco 

300 a 380 

Face externa sem exposição a 
situação de risco 

300 a 380 

 
 

6 Da qualidade dos serviços 

6.1 Os serviços deverão ser executados com presteza, pontualidade, qualidade, eficiência, de 

forma a atender integralmente aos objetivos esperados; 

6.2 Em havendo prestação de serviços em desatendimento às situações anteriormente expostas a 

contratada deverá corrigir e/ou refazer, conforme o caso, por sua inteira responsabilidade, os 

serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou quaisquer incorreções derivadas de execução 

inadequada. 

7 Abrangência dos serviços 

 

7.1 Os serviços, objeto desta contratação, deverão ser prestados na sede do CAU/AM, localizada 

na Av. Mário Ypiranga, 696, Adrianópolis, em Manaus, Amazonas. 

7.2 O horário que o empregado da contratada deverá cumprir será de 30 horas semanais, 

podendo, a critério do CAU/AM, ser adequado às suas necessidades, buscando maior eficiência e 

efetividade na prestação dos serviços desenvolvidos pela contratada. 

8 Descrição dos serviços 

 

8.1 A contratada prestará os serviços abaixo elencados nas condições estabelecidas e, caso não 
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seja explicitada a frequência, deverá ser considerada esta como uma única vez; 

8.2 Os empregados da contratada designados a prestar os serviços deverão: 

8.2.1 Tratar a todos com cordialidade e presteza; 

8.2.2 Cumprir prontamente as tarefas atribuídas; 

8.2.3 Cumprir rigorosamente o horário, respeitando as determinações quanto à hora de entrada 

e saída; 

8.2.4 Permanecer no local de trabalho durante todo o horário que lhe for determinado, salvo 

motivo de força maior devidamente justificado ou quando autorizado pelo responsável da 

contratada, em prévia comunicação ao CAU/AM, que poderá exigir a imediata substituição do 

prestador do serviço; 

8.2.5 Manter-se devidamente uniformizado (a) e identificado (a); 

8.2.6 Manter sigilo sobre informações que por qualquer meio venham a ter acesso, referentes 

ao CAU/AM, Presidente, Conselheiros, profissionais, colaboradores, ou quaisquer outras que pela 

sua natureza não devam ser divulgadas; 

8.2.7 Em caso de descumprimento do sigilo de informações, o CAU/AM procederá à análise e 

ações cabíveis, sem prejuízo das sanções na esfera administrativa, penal e cível. 

8.3 Dos serviços de limpeza, conservação e copeiragem: 

8.3.1  Diariamente: 

8.3.1.1 Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, 

caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, 

extintores de incêndio e outros; 

8.3.1.2 Passar pano umedecido em álcool nos telefones; 

8.3.1.3 Remover o pó, com pano seco, dos computadores e monitores; 

8.3.1.4 Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, uma vez 

ao dia; 

8.3.1.5 Varrer e passar pano úmido nos pisos; 

8.3.1.6 Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando 

necessário; 

8.3.1.7 Retirar o lixo das salas, uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos e fazendo a 

remoção para local indicado pela Gerência Administrativa e Financeira; 

8.3.1.8 Retirar o lixo dos sanitários uma vez ao dia, ou quando necessário; 
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8.3.1.9 Utilizar os equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, 

quando da execução dos serviços; 

8.3.1.10 Preparar e servir café; 

8.3.1.11 Atender ao gabinete da Presidência e unidades administrativas sempre que solicitado; 

8.3.1.12 Atender a sala de reunião sempre que solicitado; 

8.3.1.13 Manter a copa sempre limpa e organizada; 

8.3.1.14 Proceder à lavagem de copos, talheres, pratos, xícaras, bandejas e outros utensílios e 

equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; 

8.3.1.15 Caso haja necessidade de determinado serviço, listados ou não nos itens precedentes, 

deverá o prestador dos serviços atender prontamente; 

8.3.1.16 Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para execução dos 

serviços; 

8.3.1.17 Fazer levantamento do material necessário para execução dos serviços e repassar ao 

departamento responsável do CAU/AM, mantendo estoque razoável. 

8.3.2 Semanalmente: 

8.3.2.1 Limpar atrás dos móveis, armários, arquivos, prateleiras; 

8.3.2.2 Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro, acolchoados ou materiais 

assemelhados em assentos e poltronas; 

8.3.2.3 Limpar os espelhos e vidros com pano umedecido em álcool; 

8.3.2.4 Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro, acolchoados ou materiais 

assemelhados em assentos e poltronas; 

8.3.2.5 Limpar a área externa (área da garagem e entorno do prédio) varrendo e utilizando 

produtos de limpeza adequados; 

8.3.2.6 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

8.3.3 Mensalmente: 

8.3.3.1 Limpar as luminárias; 

8.3.3.2 Limpar forro, paredes e rodapés; 

8.3.3.3 Limpar cortinas e persianas com produtos adequados; 

8.3.3.4 Remover manchas de paredes; 

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

8.4 Informar à Gerência Administrativa e Financeira do CAU/AM, de forma imediata, qualquer 

problema que venha a ocorrer com os equipamentos e/ou materiais disponíveis. 

9 Definição de saneantes e dos sanitários  
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9.1.1 São substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em 

ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água 

compreendendo:  

9.1.1.1 Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, 

quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes;  

9.1.1.2 Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a 

aplicações de uso doméstico;  

9.1.1.3 Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;  

9.1.1.4 São equiparados aos produtos sanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos 

congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às 

mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo 

e fiscalização. 

 

10 Dos uniformes dos empregados da Contratada 

10.1 A contratada deverá fornecer aos seus empregados uniformes e equipamentos de proteção 

individual; 

10.2 Insere-se no conceito de equipamentos, além daqueles estabelecidos na Norma 

Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego, luvas e calçados adequados para os 

auxiliares de limpeza e máscara; 

10.3 No caso de danos a qualquer peça do fardamento a contratada deverá proceder à substituição 

por outro novo num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

10.4 Não será permitido a nenhum prestador se apresentar ao serviço com fardamento rasgado, 

estragado, sujo, ou sem o mesmo; 

10.5 O fornecimento do uniforme será feito de acordo com as normas legais ou negociais 

reguladoras dos trabalhos da categoria. 

11 Dos Equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços  

11.1 Vassouras, rodos, panos de chão, pano para limpeza de equipamentos, balde, aspiradores de 

pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, produtos de 

limpeza etc., ficará a cargo da CONTRATANTE;  

11.2 Os materiais de limpeza serão fornecidos pela contratante no quantitativo necessário à 

prestação dos serviços. 

12 Da proposta  

12.1 A proposta deverá conter descrição detalhada do objeto da licitação, com apresentação 
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de planilhas de custos e formação de preços (incluindo despesas diretas e indiretas) para cada 

posto de trabalho, conforme modelo contido neste Termo de Referência (anexo I), sob pena de 

desclassificação;  

12.2 As planilhas de custos deverão ser elaboradas em conformidade com os benefícios definidos 

na norma coletiva da categoria profissional e legislação aplicável;  

12.3 Nos preços propostos pela licitante deverá estar inclusas todas as despesas necessárias à 

adequada prestação dos serviços, mão de obra, transporte, observância da legislação trabalhista e 

previdenciária, tributos (a licitante não deverá fazer constar na planilha de formação de preços os 

valores atinentes ao IRPJ e a CSLL, por não se tratar de custos a serem arcados pela licitante com 

a prestação dos serviços e consequentemente repassados ao contratante, mas tributos diretos e 

personalíssimos, considerando o fato gerador destas exações), encargos e todos os demais custos 

diretos e indiretos necessários à realização dos serviços especificados neste Termo de Referência; 

12.4 A licitante deverá acrescentar quaisquer outros insumos, custos e benefícios não constantes 

da planilha de custos e formação de preços, observada a norma coletiva da categoria profissional e 

legislações pertinentes, sob pena de desclassificação;  

12.5 As licitantes somente poderão acrescentar itens de custos na planilha se para tal houver a 

devida justificativa legal;  

12.6 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo e especificações dos serviços ofertados ou sobre qualquer condição que importe 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 

evidentes erros materiais;  

12.7 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente, devendo estar inclusos todos os impostos 

e demais encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos. Não será 

considerada a proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste Termo de Referência; 

12.8 Os valores apresentados serão levados em consideração para efeito de julgamento na 

licitação e são de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não cabendo o direito de pleitear 

depois qualquer alteração, seja para mais ou para menos;  

12.9 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, 

de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para 

menos, conforme o caso.  

13 Vistoria 
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13.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a empresa poderá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, limitando-se a 1 (um) interessado por 

vez, mediante agendamento prévio, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 13:00 horas. 

13.2 A vistoria será realizada em até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, 

devendo ser agendada pelo telefone (92) 3302-2959, perante o pregoeiro ou equipe de apoio. 

13.3 Para a vistoria o representante da empresa, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 

sua habilitação para a realização da vistoria. 

13.4 A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações 

de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais 

da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

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

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

14 Das condições para participar da licitação  

14.1 Poderão participar do certame licitatório os interessados que atenderem a todas as exigências 

estabelecidas neste termo de referência, não sendo admitida, seja a que título for, a participação de 

dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/AM, inclusive cônjuges;  

14.2 Não serão admitidas licitantes sob a forma de consórcio, suspensas do direito de licitar e/ou 

contratar com o CAU/AM, com a Administração Pública Direta e Indireta, bem como as que 

estiverem em regime de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação, bem como a subcontratação dos serviços objeto deste Termo de 

Referência. 

15 Obrigações da Contratada 

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

15.1.1 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da prestação 

dos serviços objeto deste Termo de Referência;  

15.1.2 Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, 

decorrentes do objeto deste Termo de Referência, observando, inclusive, as Normas 

Regulamentadoras, eximindo o CAU/AM do estabelecimento de quaisquer vínculos trabalhistas;  

15.1.3 O CAU/AM poderá reter pagamentos equivalentes a quantias suficientes à garantia de 
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eventuais indenizações trabalhistas, até o trânsito em julgado das respectivas sentenças, sendo que 

a licitante ressarcirá o CAU/AM de qualquer despesa que este vier a ser condenado a pagar;  

15.1.4 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os tributos, taxas e emolumentos, 

Federais, Estaduais ou do Distrito Federal e Municipais (à exceção dos tributos de natureza direta 

e personalíssima, que oneram pessoalmente o licitante, não devendo ser repassados ao CAU/AM), 

inclusive encargos sociais, previdenciários, securitários e quaisquer outros que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência, ficando desde logo estabelecido que o 

CAU/AM nada deverá quanto a tais encargos vez que já estão incluídos no preço total da 

contratação;  

15.1.5 Permitir que o CAU/AM promova a fiscalização do objeto contratual em obediência às 

prescrições do art. 67 da Lei n° 8.666/1993;  

15.1.6 Acatar as instruções e observações formuladas pela fiscalização, desde que sejam 

exigências estabelecidas neste Termo de Referência, no contrato e/ou legislação pertinente, 

ficando desde logo ressaltado que a atuação da fiscalização não exime a contratada de sua total e 

exclusiva responsabilidade sobre todos os serviços prestados;  

15.1.7 Selecionar e treinar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, com 

atestado de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas 

em suas carteiras de trabalho, nos estritos termos da legislação trabalhista;  

15.1.8 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pelo 

CAU/AM;  

15.1.9 Zelar para que os prestadores de serviço permaneçam devidamente uniformizados, 

identificando-os através de crachás, com fotografia recente e dados documentais, e provendo-os 

dos equipamentos de proteção individual e outros, descritos neste Termo de Referência;  

15.1.10 Manter representante que será o único responsável pela fiscalização direta da prestação 

dos serviços e capaz de tomar quaisquer decisões acerca dos prestadores de serviço, e que deverá 

manter constante contato com o CAU/AM sobre os serviços executados; 

15.1.11 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, devendo comunicar, de forma imediata, os que apresentarem defeitos 

e, em razão disto, impossibilite o correto uso. 

15.1.12 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos  



 

Av. Mário Ypiranga n° 696 - Adrianópolis| CEP: 69057-001 Manaus/AM | Telefone: (92) 3302-2959 

www.cauam.gov.br  /  atendimento@cauam.gov.br 

9 

serviços, a cargo do representante referido nos subitens 15.1.10 e 13.1.14, de forma a obter grau 

de satisfação adequado pela prestação dos serviços, realizando-os de forma meticulosa, nos exatos 

moldes deste Termo de Referência, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências do 

CAU/AM;  

15.1.13 Nomear encarregado(s) responsável(is) pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando as orientações necessárias para que os 

executantes dos serviços o façam com o devido zelo e nos moldes deste Termo de Referência;  

15.1.14 O(s) encarregado(s) terá(ão) a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao 

gestor do contrato designado pelo CAU/AM e tomar as providências pertinentes para que sejam 

corrigidas todas as falhas detectadas;  

15.1.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pelo CAU/AM;  

15.1.16 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho quando forem vitimados seus empregados, qualquer 

que seja o local da prestação dos serviços no momento em que acontecerem tais eventos, 

prestando-lhes os atendimentos devidos;  

15.1.17 Zelar, diariamente, pela assiduidade e pontualidade dos prestadores de serviços, bem 

como substituí-los, imediatamente, nas faltas, ainda que está se dê em tempo parcial;  

15.1.18 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo de 

Referência, fornecendo todos os equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade 

e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações determinadas pela boa técnica e 

legislação pertinente;  

15.1.19 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;  

15.1.20 Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom 

andamento da rotina de funcionamento do CAU/AM;  

15.1.21 Adotar boas práticas de otimização de recursos, zelando pela redução de desperdícios, 

tais como e sem se limitar a: 

15.1.21.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes;  

15.1.21.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. 

15.1.21.3 Racionalização/economia no consumo de energia e água;  

15.1.21.4 Treinamento/capacitação periódicos dos prestadores de serviço sobre boas 
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práticas de redução de desperdícios;  

15.1.21.5 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 

asseio e conservação, inclusive coleta seletiva;  

15.1.21.6 Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível, cuja 

água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos e outros;  

15.1.21.7 Treinar os prestadores de serviço sobre procedimentos de descarte de materiais 

potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em 

suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as 

comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para 

repasse aos fabricantes ou importadores;  

15.1.21.8 Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e frascos de 

aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados 

em recipientes adequados para destinação específica;  

15.1.22 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato;  

15.1.23 A contratada deverá encaminhar, mensalmente e juntamente com a nota fiscal, 

comprovante de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de salários e demais 

verbas, assim como todos e quaisquer pagamentos no que se refere às obrigações para com os 

prestadores de serviços designados a trabalhar nas dependências do CAU/AM, inclusive 

benefícios constantes de norma coletiva. 

16 Obrigações da Contratante 

16.1 Proporcionar todas as facilidades e prestar as informações e esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pelo licitante e necessários ao desenvolvimento das atividades relativas às 

obrigações assumidas;  

16.2 Pagar os valores correspondentes à remuneração do objeto do contrato pactuados neste 

Termo de Referência;  

16.3 Acompanhar e fiscalizar o objeto deste Termo de Referência por meio de agente designado, 

o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas;  

16.4 Atestar os documentos fiscais correspondentes aos serviços contratados, quando executados 

a contento e aceitos;  

16.5 Notificar o licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência para que sejam adotadas as medidas 
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corretivas necessárias. 

 

17 Qualificação técnica  
 

17.1. Para comprovação da qualificação técnica, as licitantes deverão apresentar os seguintes 

documentos:  

17.1.2. Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, nos moldes do art. 30, II, da Lei nº 8.666/1993, e 

cujas atividades sejam pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 

objeto da presente licitação.  

17.1.3 Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão 

do respectivo contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução. 

 

 

18 Da dotação orçamentária 
 

Os recursos destinados aos serviços de que trata o objeto será oriundo da dotação orçamentária 

constante no vigente orçamento do CAU/AM, Exercício 2022, a saber: 

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem                                                                                                                                                                                                                                                                                               

62211010404029. 

 

19 Do acompanhamento e fiscalização 

19.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por colaborador que venha a ser 

designado pelo Presidente, compreendendo-se no acompanhamento e na fiscalização:  

I) Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências sejam tomadas 

para regularização de falhas ou defeitos observados;  

II) Levar ao conhecimento do representante da contratada qualquer irregularidade fora de sua 

competência;  

III) Exigir da contratada todas as providências necessárias à boa execução do contrato, anexando 

aos autos do processo de contratação cópias dos documentos escritos que comprovem as 

solicitações de providências;  

IV) Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento e indicar as ocorrências de 

indisponibilidade dos serviços contratados;  

V) Encaminhar ao representante legal da contratada os documentos relacionados às multas 

aplicadas à contratada, bem como os referentes a pagamentos;  
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VI) O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da contratada nem 

conferirão ao CAU/AM responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades e/ou informações incorretas na execução dos serviços contratados;  

VII) As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CAU/AM, encarregado 

da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, ou na 

impossibilidade, justificada por escrito. 

20 Pagamento 

20.1 Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal exigível em 

conformidade com a legislação de regência e com eles as informações sobre o banco, agência e 

número da conta corrente da contratada;  

20.2 A contratada deverá encaminhar o documento fiscal exigível, discriminando todas as 

importâncias devidas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados;  

20.3 O documento fiscal referido no subitem 19.2 deverá destacar as retenções previstas na 

Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e demais legislações pertinentes. A 

retenção também será realizada, nos moldes da Lei Complementar nº 116/2003 e outras 

legislações de regência;  

20.4 Na hipótese da contratada ser optante do simples, a fim de fazer incidir a não retenção de 

tributos, conforme art. 4º, XI, da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, deverá anexar à 

solicitação de pagamento declaração devidamente assinada por seu representante legal, sob as 

penas da lei; 

20.5 Recebido o documento fiscal exigível, o CAU/AM providenciará sua aferição e, após 

aceitação dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados 

da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura;  

20.6 O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o CAU/AM ao pagamento de juros moratório de 

0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, além da devida atualização 

monetária;  

20.7 O CAU/AM reserva-se no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a 

prestação dos serviços não atender as situações descritas neste Termo de Referência, inclusive no 

caso de a contratada deixar de apresentar a documentação constante do subitem 15.1.24, bem 

como a prova de regularidade fiscal para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Instituto 

Nacional do Seguro Social, as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou do Distrito Federal e 
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Municipal, e regularidade trabalhista;  

20.8 O contratante não pagará qualquer valor não constante ou fora dos critérios estabelecidos 

neste Termo de Referência;  

20.9 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. O 

CAU/AM poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela contratada, conforme este Termo de Referência;  

20.10 Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, como rasuras, entrelinhas, ou falta de algum dos documentos descritos no 

subitem 19.7, a nota fiscal/fatura será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até 

que sejam sanados os problemas;  

20.11 Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regularização da situação ou 

reapresentação dos documentos, não acarretando quaisquer ônus para o CAU/AM;  

20.12 A simples existência da relação contratual sem a contraprestação do serviço não enseja 

nenhum pagamento à contratada;  

20.13 O CAU/AM não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços realizados sem a 

solicitação e autorização do fiscal do contrato. 

21 Do reajuste 

21.1 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá a 

contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPCA que deverá retratar a variação 

efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na 

forma do que dispõem o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001. 

22 Da responsabilidade civil 

22.1 A licitante responderá por quaisquer prejuízos ou danos, por culpa ou dolo, causados por 

seus empregados ou prepostos ao CAU/AM e/ou a terceiros, em decorrência da prestação dos 

serviços, seja a que título for;  

22.2 O CAU/AM estipulará prazo para a devida reparação, a depender da gravidade e extensão 

dos mesmos.  

23 Do contrato  

23.1 Após a adjudicação e homologação do procedimento licitatório, convocar-se-á a licitante 
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vencedora para assinatura do instrumento contratual, que deverá ocorrer, impreterivelmente, no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação, sob pena de decair do direito à 

contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência e no art. 81 da Lei nº 

8.666/1993;  

23.2 O prazo para assinatura do contrato poderá, em situação excepcionalíssima, ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora em até 48h (quarenta 

e oito horas), a contar do recebimento da comunicação constante do item 21.1, desde que ocorra 

motivo relevante e aceito pelo CAU/AM;  

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

23.4 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 12 (doze) meses, 

contados da data da assinatura, podendo, atendidos a oportunidade e conveniência do CAU/AM, e 

sob condições vantajosas, ser prorrogado mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, 

até o limite de 60 meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993;  

23.5 O contrato entabulado com a licitante vencedora poderá ser rescindido antecipadamente, e 

sem qualquer direito a indenização, por conveniência do e, em especial, no caso de mudança para 

a sede própria desde que o quantitativo definido neste Termo de Referência não seja suficiente 

para atender às necessidades do novo local;  

23.6 Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá, garantidos o contraditório e a ampla 

defesa, ser aplicada ao contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993, 

bem como as sanções e penalidades previstas neste Termo de Referência. 

24 Das sanções e penalidades 

24.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Termo de Referência, 

erro de execução, ou demora na execução, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades:  

24.1.1 Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não ocasionem 

prejuízos ao contratante;  

24.1.2 Multas:  

24.1.2.1 De 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, quando de até 3 (três) ocorrências, 

devidamente registradas pelo fiscal do contrato, como falta de prestador de serviço não reposto a 

tempo e modo, serviço em desacordo com o estabelecido neste termo de referência sem a devida 

correção, entre outras circunstâncias descritas neste termo de referência e não observados pela 

contratada;  

24.1.2.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, quando da 4ª (quarta) a 5ª 
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(quinta) ocorrência, devidamente registradas pelo fiscal do contrato, como as listadas no subitem 

23.1.2.1;  

24.1.2.3 De 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando da 6ª (sexta) ocorrência, 

caso em que será considerado total inadimplência contratual, gerando a rescisão contratual;  

24.1.2.4 Para fins de aplicação das penalidades dispostas no subitem 23.1.2, será garantido à 

contratada a ampla defesa e o contraditório que poderão ser exercidos em 5 (cinco) dias, a contar 

da notificação realizada pelo CAU/AM;  

24.1.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;  

24.1.4 As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito, ou 

recolhidas diretamente ao CAU/AM, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de sua 

comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente;  

24.1.5 A penalidade referida no subitem 23.1.2 será aplicada nos casos de prática de ilícitos em 

quaisquer das fases da licitação, descumprimento de prazos e condições e a inobservância das 

demais disposições previstas no ato convocatório. 

25 Declaração do Solicitante 

Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e legislação em 

vigor. 

26 Responsáveis pela elaboração e supervisão do Termo de Referência 

Elaboração e Supervisão  

Nome: Cristianne da Silva Macêdo 

Cargo/Setor: Gerente Administrativa e Financeira – CAU/AM 

Assinatura: ________________________________ 

 

27 Autorização dos Gestores 

 
 
 
 

Arq. e Urb. Jean Faria dos Santos 
Presidente do CAU/AM 
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ANEXO I – MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 
 
 

Módulo 1 - Composição da Remuneração 

   1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A Salário-Base   

B Adicional de Periculosidade   

C Adicional de Insalubridade   

D Adicional Noturno   

E Adicional de Hora Noturna Reduzida   

F Adicional de Hora Extra  

G Intervalo Intrajornada  

H Outros (especificar)   

Total   

   Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

 
  Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

   
2.1 

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de 
Férias 

Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) Salário   

B Férias e Adicional de Férias   

Total   

 

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e outras contribuições. 

    2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$) 

A INSS    

B Salário Educação    

C SAT    

D SESC ou SESI    

E SENAI - SENAC    

F SEBRAE    

G INCRA    

H FGTS    

Total      
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Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

   2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio-Refeição/Alimentação   

C Benefício xxx   

D Outros (especificar)   

Total   

 

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

   2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

2.1 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de 
Férias 

  

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições   

2.3 Benefícios Mensais e Diários   

Total   

   Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

   3 Provisão para Rescisão Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado   

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado   

C 
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso 
Prévio Indenizado 

  

D Aviso Prévio Trabalhado   

E 
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o 
Aviso Prévio Trabalhado 

  

F 
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso 
Prévio Trabalhado 

  

Total   

   Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

   Submódulo 4.1 - Ausências Legais 

 
  4.1 Ausências Legais Valor (R$) 

A Férias   

B Ausências Legais   

C Licença-Paternidade   

D Ausência por acidente de trabalho   

E Afastamento Maternidade   

F Outros (especificar)   
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Total    

  

Submódulo 4.2 - Intrajornada 

 
  4.2 Intrajornada Valor (R$) 

A Intervalo para repouso e alimentação   

Total   

   Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

 
  4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

4.1 Ausências Legais   

4.2 Intrajornada   

Total   

   Módulo 5 - Insumos Diversos 

   5 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes   

B Materiais   

C Equipamentos   

D Outros (especificar)   

Total    

 

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

 

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

A Custos Indiretos     

B Lucro     

C Tributos     

  C.1. Tributos Federais (especificar)     

  C.2. Tributos Estaduais (especificar)     

  C.3. Tributos Municipais (especificar)     

Total      

 

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

   
  

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por 
empregado) 

Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração   
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B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários   

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão   

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente   

E Módulo 5 - Insumos Diversos   

Subtotal (A + B +C+ D+E)   

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro   

Valor Total por Empregado    

 


