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DO OBJETO 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1.1 Visa o presente procedimento à contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de capina, roçagem, poda de árvores, recolhimento e destinação de entulho e 
resíduos, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às  necessidades 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão – CRMV/MA quando 
solicitado. 
1.2. O serviço deverá ser prestado no endereço: Rua Astolfo Marques, Nº 57 - Apeadouro, 
São Luís – MA em Horário de Funcionamento: 8h às 12h - 13h às 17h (Segunda a Sexta). 

 

 2.DA JUSTIFICATIVA  

2.1 A contratação tem por finalidade empresa especializada na prestação dos serviços de 

conservação predial (áreas externas), com fornecimento de materiais, equipamentos e 

utensílios, para os serviços de capina, roçagem, poda, recolhimento de entulho e resíduos 

visando à manutenção das condições adequadas de salubridade e higiene do CRMV-MA. 

2.2. Justifica-se a futura contratação do serviço considerando que o CRMV-MA não dispõe 

de condições para tal atividade, sendo necessária a contratação de empresa especializada. 
 

 3. DOS PARÂMETROS DA PESQUISA DE PREÇOS  

3.1. A pesquisa de mercado será realizada diretamente com os fornecedores por e-mail 

e/ou in loco, respeitando as condições e exigências contidas no acórdão do TCU nº 

127/2007-Plenário, assim vejamos: 

3.2. O valor total estimado com base na proposta de preço dos produtos descritos neste 

Termo de Referência é de R$ 4.056,00. (quatro mil e cinquenta e seis reais). 

Acórdão 127/2007 Plenário (Sumário) 
 

Deve ser estabelecido procedimento padronizado de pesquisa de preços, 

em que seja exigido o mínimo de três propostas e completo 

detalhamento da proposta pelo fornecedor, em conformidade com o 

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

efetivamente contratado. 

3.3. Pesquisa de preço no site http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos. 

1. 

https://goo.gl/maps/mnWyZZHLYfJ2
https://goo.gl/maps/mnWyZZHLYfJ2
https://goo.gl/maps/mnWyZZHLYfJ2
https://goo.gl/maps/mnWyZZHLYfJ2
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos
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3.4 Diante da estimativa de valores, a contratação se enquadrada na hipótese de dispensa  

de licitação, visto que o valor global preenche os requisitos da Lei 8.666/93 Art. 24º inciso II 

c/c Art. 1º, inciso II, alínea ‘a’ do Decreto. 9.412/2018. 
 

 4.DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E DECLARAÇÃO  

4.1. No procedimento de contratação, ainda que por dispensa, será necessário que a 

futura contratada apresente o seguinte. 

4.1.1. Habilitação jurídica; 
 

4.1.2. Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
 

4.1.3. Certidão de Regularidade do FGTS; 
 

4.1.4. Certidão Fiscal e Previdenciária-PGFN; 
 

4.1.5. Declaração de que não emprega menor, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal e não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

 5.  DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

 
5.1. O ato firmado entre as partes é por meio de contrato, tal condição não afasta as 

previsões estabelecidas no art. 55 e das informações constantes do art. 61 da mesma Lei 

n.º 8.666/93. 
 

 6.DA DESCRIÇÃO E DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  
 

6.1. Os serviços estão devidamente descritos na tabela abaixo, bem como suas 

especificações e quantidades de acordo com a necessidade deste Conselho. Os serviços 

serão executados através de Ordens de Serviço por e-mail, telefone ou outros meios 

estabelecidos pelo Contratante. 

 

 
Item 

 
Descrição do Item 

Quantidade 

estimada 

anualmente 

Valor unitário do 

serviço 

Valor Total 

 

1 

Serviço de Capina, 

Roçagem   de 

aproximadamente   60 
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 m², com poda de 

árvores da área 

externa do  CRMVMA 

e respectiva retirada e 

destinação de 

resíduos e entulhos. 

 
Até 3 (Três) 

vezes no 

intervalo de 

12 (doze) 

meses. 

  

 
 

6.2. A execução do serviço está condicionada a solicitação pelo CRMV-MA dentro da 
quantidade estipulado no item 6.1. 

6.3. Os serviços deverão ser prestados nos locais, horários e dentro dos parâmetros de 
qualidade com emprego do pessoal, equipamento e material suficientes para assegurar 
plena eficácia na execução, sob inteira responsabilidade da Contratada. 

 
 

     7.  VIGÊNCIA  

7.1. O prazo da contratação do objeto deste Termo de Referência será de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal 
(art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93), desde que, nesta última hipótese, a soma de 
todas as prorrogações sejam inferior a R$17.600,00 e o objeto deste Termos de 
Referência reste caracterizado como contínuo. 

7.2. Prestação regular dos serviços durante o período de vigência do contrato; 

7.3. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço; 

7.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a 
Administração. 

. 

 8.   DO REGIME DE EXECUÇÃO  

8.1. A execução do objeto dar-se-á de maneira indireta sob o regime de empreitada por 

preço unitário, nos termos do artigo 6º, VIII, “a”, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer vínculo 

empregatício ou prazo indeterminado. 
 
 

 9.  DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO  
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9.1. A despesa com a execução dos serviços de que tratam os objetos desta licitação 
correrá a cargo do Elemento de Despesa sob Rubrica 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços 
de Limpeza e Conservação - PJ, do plano de contas em vigor. 

 

 10.  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 

10.1. Será considerada como proposta mais vantajosa ao CRMV-MA, salvo imposições 
legais, o MENOR valor. 

 
10.2. O preço proposto será considerado completo e deverá abranger todos os tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos trabalhistas e 

previdenciários e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste 

Termo. 

10.3. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do Contrato, salvo em 

caso de renovação, se for para garantir o equilíbrio financeiro. 

 
  11. DA FORMA DE PAGAMENTO  

 
11.1. O pagamento unitário de cada solicitação do objeto será realizado ao término de 
sua execução, em parcela única, no prazo de até 10 (dez) dias úteis do recebimento do 
serviço e da nota fiscal, mediante o devido atesto pelo gestor do contrato. 

 
11.2. Para efeito de pagamento, o CRMV/MA procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, 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. 

11.4. Em havendo erro na nota fiscal ou se alguma das certidões negativas estiver com 

a validade vencida, ficará sujeito a recisão contratual e penalidades. 

11.5. De igual forma, serão retidos/deduzidos valores correspondentes a eventuais 

multas/penalidades ou indenizações devidas pela CONTRATADA, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

11.6. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
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entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006. 

11.7. Os pagamentos serão efetuados por meio de ordens bancárias, para crédito na 

conta corrente ou boleto bancário fornecido pela CONTRATADA. 

11.8. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega, à CONTRATANTE, dos 

documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, 

objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela 

CONTRATANTE dos prazos estabelecidos. 

11.9. A CONTRATAÇÃO ESTARÁ CONDICIONADA À REGULARIDADE JURÍDICA E FISCAL 

DA EMPRESA, DEVENDO ESTA DEMONSTRAR TAL SITUAÇÃO POR MEIO DA SEGUINTE 

DOCUMENTAÇÃO: 

 
a) CNPJ 

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
 

 
11.10. A CONTRATADA deverá preencher a Nota Fiscal/Fatura de acordo com a Nota de 

Empenho, que deverá constar o CNPJ correspondente a/ou: 

a) Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão 

CNPJ: 07.059.025/0001-00 

 

11.11. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente pelo CRMV/MA, o valor devido será acrescido de atualização financeira e 

juros de mora até a data do efetivo pagamento, estes últimos calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

fórmulas: 

I=(TX/100) 365 

EM = I x N x VP, onde: 

 
I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 



Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Medicina Veterinária 

Estado do Maranhão 

 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
 

 12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

12.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, compete a 

CONTRATADA: 

12.2. Atender o objeto de acordo com as especificações neste Termo de Referência; 
 

12.3. Atender a ordem de serviço, em até 24 horas, e a data apontada pelo CRMV/MA para início 

da execução do serviço, bem como concluir a execução da ordem de serviço em até 5  

(cinco) dias úteis contadas do dia estipulado para seu início. 

12.4. Fornecer os materiais para prestação do serviço nas condições e prazo estipulado na 

proposta enviada por este e de acordo com o estabelecido neste contrato; 

12.5. Realizar todo o processo logístico de retirada de entulho e resíduos decorrente do serviço de 

capina, roçagem e poda de árvores da sede do CONTRATANTE, dando destinação 

ambientalmente adequada a eles e sem alterar os preços constantes na proposta oferecida 

e constantes no contrato; 

12.6. Celebrar Contrato após a homologação do certame, em até 3 (três) dias úteis, sob pena de 

desclassificação e penalidades previstas neste termo de referência; 

12.7. Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações 

decorrentes da inobservância da legislação em vigor; 

12.8. Atender os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais; 

12.9. Assumir quaisquer despesas referentes à: impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 

previdenciárias, fiscais, comerciais, obrigações trabalhistas, tarifas, seguros, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto 

deste Termo de Referência; 

12.10. Manter sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto 

contratado ressalvado os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos 

entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 

(três) dias úteis; 



Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Medicina Veterinária 

Estado do Maranhão 

 

 

12.11.  Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

12.12.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

12.13.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, responsabilizando-se, 

em qualquer caso, única e exclusivamente a CONTRATADA por todos os serviços; 

12.14.  Os seus empregados, tanto que estes não terão nenhum vínculo com o CONTRATANTE, 

ficando sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos e os ônus relativos a 

taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale transporte, vale refeição  

e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste Contrato; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação; 

12.16.  Responder pelos danos causados culposa ou dolosamente ao CRMV/MA ou a terceiros, não 

se eximindo ou transferindo a sua responsabilidade ao CONTRATANTE, desde que fique 

comprovada sua responsabilidade, de acordo com o artigo 70 da lei nº. 8.666/1993. 

 13.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

13.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, compete ao 

CONTRATANTE: 

13.2. Acompanhar, fiscalizar a execução do contrato e as características do objeto, através de um 

servidor designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências, conforme as 

diretrizes deste Termo de Referência e legislação vigente; 

13.3. Avaliar provisoriamente a prestação do serviço verificando minuciosamente, no prazo 

fixado, a conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

13.4. Atestar a nota fiscal/fatura correspondente; 

13.5. Notificar a CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas cabíveis; 

13.6. Cumprir e exigir o cumprimento do disposto nas cláusulas do contrato podendo aplicar as 

penalidades nele previstas, pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução 

insatisfatória dos serviços; 

13.7. Prestar os esclarecimentos e as informações solicitados pela Contratada, atinentes ao  

objeto deste Termo de Referência; 

13.8. Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 
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13.9. Rejeitar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, por terceiros sem 

autorização; 

13.10. Pagar o valor ajustado no prazo estabelecido na nota de empenho; 

13.11. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que for executado fora das especificações contidas 

neste Termo de Referência; 

13.12. Zelar pelo cumprimento dos padrões definidos entre as partes. 
 

 14. DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS  
 

14.1. O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 

estabelecidos sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

I. Advertência, por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a CONTRATANTE; 

II. Multa de: 

a) 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total/global do contrato, pela inexecução 

total do objeto deste contrato, sem prejuízo das demais sanções regulamentares 

previstas; 

b) 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total/global do contrato, pela inexecução 

parcial quanto à execução do objeto, sem prejuízo das demais sanções regulamentares 

previstas. 

III. Impedimento de licitar e contratar com o CRMV-MA pelo prazo de até dois anos; 

IV. 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 Contratante, que será concedida quanto o ressarcimento pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

14.2. As sanções administrativas previstas seguem um sistema gradual, da mais leve (advertência) a 

mais severa (declaração de inidoneidade) e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantido o contraditório e a 

ampla defesa (§ 2º do artigo 87, da Lei 8.666/93). 

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

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

procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. 

14.4. Os atos de comunicação de irregularidade à CONTRATADA para fins de exercício do direito de 

defesa prévia devem necessariamente conter: 

a) Disposição legal ou contratual transgredida; 



Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Medicina Veterinária 

Estado do Maranhão 

 

 

b) A penalidade máxima passível de aplicação no caso; 

14.5. 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 Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

14.6. As multas serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação oficial e 

poderão, após regular processo administrativo, ser descontadas do pagamento eventualmente devido à 

CONTRATADA ou cobradas judicialmente. 

14.7. Caberá ao fiscal do contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório 

circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

14.8. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste item, realizar-se à comunicação escrita à 

CONTRATADA em Diário Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o 

fundamento legal. 

 15. DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 

15.1. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o contrato, nas hipóteses previstas na Lei 
n° 8.666/93. 

 
15.2. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe à 

contratada direito a qualquer indenização. 

15.3. Caberá a rescisão do Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 78 da Lei 
n° 8.666/93. 

 
15.4. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

15.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

15.4.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para Administração; 

ou Judicial, nos termos da legislação. 

15.4.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

15.4.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

 16. DA FISCALIZAÇÃO  
 

16.1. A fiscalização do cumprimento do contrato será exercida pelo Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Maranhão por meio de servidor expressamente designado que atuará como fiscal de 
contratos a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de 
tudo dará ciência à Administração. 
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16.2. A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, 
e, na decorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 17. DA PUBLICAÇÃO  
 

17.1. A publicação do extrato da presente aquisição será dispensada em razão dos princípios da 
eficiência e da economicidade, conforme orientação extraída do Acórdão TCU - Plenário nº 1.336/2006. 

 

 18. DO ENCAMINHAMENTO DO TERMO DEREFERÊNCIA  
 

18.1. Sendo assim, diante das condições aqui apresentadas no presente Termo de Referência, 
encaminhamos a presente solicitação para aprovação do pedido. 

 
São Luís (MA), 05 de março de 2020. 

 
 

 
Med. Vet. Ana Fabíola Linhares Fontenele 

Secretária-Geral do CRMV – MA 

CRMV/MA N° 9012 
 

 

 19. DO ENCAMINHAMENTO DO TERMO DEREFERÊNCIA  
 

19.1. Na qualidade de ordenador de despesas do Conselho Regional de Medicina  Veterinária  do  

Estado do Maranhão, aprovo o presente instrumento e autorizo a realização da pesquisa de mercado 

visando a futura contratação nos termos da legislação vigente. 

São Luís (MA), 05 de março de 2020. 
 

 
Méd. Vet. Dra. Francisca Neide Costa 

Presidente CRMV-MA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Rua Astolfo Marques, Nº. 57, Apeadouro – CEP: 65.036-070 – São Luís – MA 
E-mail: secretaria@crmvma.org / financeiro@crmvma.org - Site: www.crmvma.org 

Fone: (98) 3304-9811 - 3304-9812 

mailto:secretaria@crmvma.org
mailto:financeiro@crmvma.org
http://www.crmvma.org/

