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SUPERINTENDENCIA
TERMO DE REFERENCIA
REF N° 2 65/2019
AQUISIÇA0 DE ARMARIOS E ESTANTES DE AÇO

CUIABÁJMT, 16 DE OUTUBRO DE 2019. TERMO DE REFERÊNCIA N° 2
- .65/2019
1. DO,0, it01.10

45811/
1.1. O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para
aquisição de Armários e Estantes de aço, visando o atendimento das necessidades do
almoxarifado do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso nas
especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.
Z. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIW/.
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2.1. A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades do almoxarifado da
sede do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso visando Melhoria das
condições de armazenamento e trabalho. Mediante após a ampliação do rpferido local,
verificou-se que os mobiliários existentes não suprem ao todo a necessidade de
estocagem de produtos deste Regional.
2.2- O objeto a ser contratado complementa a referida necessidade de maneira a dotar o
espaço de estrutura de armazenamento adaptado ao local com as dimensões atuais, de
maneira a obter o seu aproveitamento máximo. A instalação de tal mobiliário permitirá â
equipe do almoxarifado realizar o armazenamento e o manuseio dos produtos de maneira
adequada e segura, de modo a não causar prejuízos ao erário, com possíveis percas por
exemplo.
2.3. Nesse sentido, visando atender a demanda interna do CPCMT, ,era realizada a
demanda relativa à aquisição de Armários e Estantes de aço, para atendimento ao
almoxarifado deste Regional.
2 3 1. A aquisição pretendida visa atender a necessidade de otimização do almoxarifado
pela seguinte utilização:
a) Armário em aço em coluna com 2 compartimentos, e;
b) Estante de aço com 6 prateleiras.
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3. DAIFMNIONEMTÁGÁO LEGAL

3.1. A contratação dos serviços seguirá os amparos legais da Lei n° 8.666/93, e suas
alterações, levando em consideração o artigo 24, inciso II:
"É dispensável a licitação:
Il - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso li do
artigo anterior e poro alienações, nos casos previstos
nesta te) desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
posse ser realizado de uma só vez;".

4. DOILOCAL EPEAZO. DE ENTREGA
4.1. Os itens objeto desta aquisição deverão ser entregues no edifício sede do CRCMT,
localizado na Rua 5, Quadra 13 Lote 02 — Centro Político Administrativo — Cuiabá/MT,
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CEP: 78D49-916, no horário de 8h ás 17h, de segunda a sexta- feira, previamente
agendado com o CONTRATANTE, podendo ser executado fora do horário estipulado
desde que uma das partes solicite previamente, não gerando nenhum custo adicional
para o CRCMT.
4.2. A CONTRATADA estará obrigada ao cumprimento do prazo de, no máximo 30
(trinta) dias corridos, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, para
entregar os produtos cotados de acordo com as especificações e demais condições
estipuladas em sua proposta comercial.
5. DAS CONDIÇÕES DE FORNRCIMW
5.1. Os produtos deverão ser entregues ao funcionário responsável pelo Setor de
Almoxarifado do Conselho, acompanhados da documentação fiscal, juntamente com
cópia da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, no horário estabelecidenejtem 4.
5.2. Será de total responsabilidade da empresa CONTRATADA a execução de serviços
complementares, tais como: montagem, regulagem dos equipamentos, entre outras
tarefas de rotina.
5.3. A CONTRATADA deverá executar os trabalhos necessários e suficientes para a
imediata correção dos defeitos e anormalidades dos itens, objeto deste Termo de
Referência.
5.4. No caso de anormalidades, eventuais ou emergenciais, a CONTRATADA deverá,
após a comunicação da CONTRATANTE, iniciar os procedimentos corretivtes ou de troca
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
5.5. Deverá ser feita inspeção inicial de todos os Rens, promovendo a montagem e a
funcionalidade adequada dos produtos, dentro das condições estipuladas pelo fabricante.
5.6. Todos os materiais e produtos a serem empregados nos serviços deverão ser novos,
sem uso e estarem de acordo com as especificações técnicas do fabricante.
6.,,D0SENNÇORRESPONDENTES AO% SERVIÇOS , z
6.1. A CONTRATADA deverá fornecer os itens relacionados abaixo
I

I'

Almoxarifado

2

Almoxarifado

O:

.,-,
RN CINIENte

T.4

Armário de aço com 2 portas na medida de 1.98 x 0.90 x Q.40,
confeccionado em chapa de aço de n9 24 a 26, sendo com 3 prateleiras
internas reguláveis e 1fixa, com fechadura de segurança, opção de cor
verde ou cinza ou a aprovar.
Estante de Aço na medida de 1.98 X 0.92 X 0.30 com 6 prateleiras com
capacidade entre 25 a 30 kg cada, coluna confeccionada em chapa ng
20 e prateleiras na chapa ng 26. Opção de cor verde, preto ou cinza ou
a aprovar.

7.130:ACOMPANHAMENTO E DO RECEBIMENTO
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7.1. O fornecimento dos produtos, bem como as demais ocorrências relacionadas serão
fiscalizados/acompanhados pelos funcionários designados abaixo pela Administração:
7.1.1. Pela Fiscalização dos Produtos — Edgar Otávio Lima de P. Liberato;
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7.1.2. Caberá ao funcionário Ismael Itamar de Morais, a fiscalização administrativa dos
serviços.
7.2. O Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo com as
características deste Termo de Referência.
7.3.A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação
da Fiscalização dos Serviços, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe
forem efetuadas pelo CONTRATANTE.
7.4. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a execução do objeto
contratado não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade
pela prestação dos serviços.
7.5. A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo do ONTRATANTE e não exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.
81,,DAPARANTIA
8.1. Os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de
fabricação, e/ou fadiga do material empregado, incluindo substituição do produto, peças e
mecanismos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, nas condições dos respectivos
fabricantes, devendo a empresa fornecedora substitui-los, por sua conta e no prazo de 10
(dez) dias úteis, os que forem considerados inadequados às especificações, ou que
tenham sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu
uso regular e adequado.
8.2 O prazo de garantia deve ser contado a partir do recebimento definitivo dos materiais
pelo Contratante
8.3. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pelo
deslocamento de seus técnicos aos locais necessários, pela retirada e entrega dos
produtos, assim como pelas despesas de transportes, frete e seguros correspondentes.
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9.1. As despesas provenientes desta contratação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias: Programa n° 05 — SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINS, no
Projeto n° 5009 — AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E
UTENSÍLIOS, na rubrica 6.3 2.1 03.01.001 — MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
para o exercício 2019.

ta. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil, a contar da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura/Recibo ou documento equivalente, devidamente atestada pelo setor
competente do CONTRATANTE.
10.2. No valor que vir a oferecer deverá ser incluído todas as despesas com taxas, fretes,
enfim, todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, resultantes da
prestação dos serviços objeto deste procedimento.
10.3. O pagamento só será efetuado por Ordem Bancária, mediante consulta on-line da
Regularidade Fiscal da CONTRATADA
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10.4. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na Instrução Normativa N°
1.234/12, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pelas demais legislações
federais, estaduais e/ou municipais o CRCMT poderá efetuar a retenção de impostos.
10.5. Não serão retidos os valores correspondentes ao IRPJ e às contribuições de que
trata a Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos
efetuados quando a empresa contratada for optante pelo "SIMPLES NACIONAL",
comprovada mediante entrega, juntamente com a Nota fiscal/Fatura, de documentação e
de Declaração que comprove tal situação.
10.6. O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso se reserva o direito de não
receber os produtos que não estejam nas condições estabelecidas neste Termo de
Referencia que deu origem a esta contratação ficando suspenso o pagamento da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo ou documento equivalente enquanto não forem sanadas tais
incorreções ou enquanto não forem regularizadas quaisquer pendências verificadas na
execução dos serviços.
11. MASCBRIGAÇÕES @! 'S. PARTES
Obriga-se a CONTRATADA a:
11.1 Entregar o objeto deste Termo de Referência no endereço constante neste
documento, dentro do prazo estabelecido no item 4, mediante apresentação da Nota
Fiscal devidamente preenchida, constando detalhadamente as informações> necessárias,
conforme proposta da empresa:
11.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de uso em estrita observância
as especificações deste Termo de Referência;
11.3. Comunicar à Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
11.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e
comerciais resultantes da execução dos serviços;
11.5. Entregar o objeto do contrato nas condições pactuadas neste documento;
12.6. Providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela
Contratante na entrega do objeto;
11.7. Responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço;
11.8. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas;
11.9. Cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência.
Obriga-se ao CRCMT a:
11.10. Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer condição operacional
anormal.
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CRCMT
11.11. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, atestar nas notas fiscais, a
efetiva prestação do objeto contratado e o seu aceite.
11.12. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.
11.13. Rejeitar no todo ou em parte os itens, se estiverem em desacordo com a
especificação deste termo e da proposta de preços da contratada.
11.14. Oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessárias para execução
dos trabalhos.
11.15. Notificar a CONTRATADA acerca das falhas e irregulãfidades constatadas na
execução do serviço.
11.16. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições
estabelecidas neste Termo de Referência.
WR_,ES
141
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1/1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para
a execução dos serviços, sujeitando-se ás penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da
Lei n° 8.666/1993, a saber:
a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do TermoReferência,
que não gerem prejuízo para o CONTRATANTE;
b) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez) pc
da contrafação, pela recusa em prestar os serviços;

nto, incidente sobre p valor global

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM
O CRCMT por um período de até 2 (dois) ang$, nos casos de recusa quanto a prestação
dos serviços;
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os
objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de
documentos ou emissão de declaração falsa.
12.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/1993.
12.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a
devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.
12.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.1. O valor aceito para esta contratação deverá estar compatível com o valor de
mercado estabelecido através de pesquisa de preços de acordo com os parâmetros da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2014 e expresso no mapa comparativo de preços.
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14.1. O etiffgellfe Regional de Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT se reserva
no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a aquisição do objeto deste
Termo, por ajuste entre as partes interessadas.
14.2:Todos os impostos, transportes e outros aspectos financeiros deverão estar
contidos nos preços da proposta comercial.
14.3. Cabe aos responsáveis designados pelos CRCMT, o direito de recusar os
itens/serviços que não corresponderem aos critérios acima mencionados, bem como
os especificados neste Termo.
14.4. A cobertura da garantia dos serviços deverá ser satisfeita pela própria
CONTRATADA.
145. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei Federal no
8.666/93.
15.-13Q FORO
15.1. A interpretação e aplicação dos termos dessa aquisição serão regidas pelas
leis brasileiras e o juizo federal da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, terá
jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste certame,
constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Esta Diretoria submete este Termo de Referência â consideração superior para
aprovação.
Cuiatultin, 16 de outubro de 2019.
■
Rodrigo Baggio Guimaraes
Diretor do CRCMT
Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2019.
De acordo.
Aprovo o Termo de Referência nos moldes apresentados, à vista de todo o
detalhamento descrito no referido documento e encaminho ao Setor de Aquisições
para as providências devidas e demais procedimentos.

Conta

renço de Amorim Silva
do CRCMT
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Orçamento n9
WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI

001878
CNN

AV MIGUEL SUTIL

2.495 - CIDADE ALTA

Cidade: CUIABA

30985777000113

UF: MT

Inscrição Estadual

CEP: 78030485

FONE/FAX: 6(5) 2129-0605

137363303

Vendedor(a); FABIO HENRIQUE

Data de Emissão: 190912019

002503 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE N/

Município: CUMBA

003339
ir0559
Condição

UF: MT

Descrição cio Produto
ARMÁRIO ACO Z PORTAS 190X90X40 COM CHAVE
ESTANTE DE ACO 1.98X0 92X0 20
Pagamento:

DEPOSITO P/30 DIAS

Observações RESP CARLOS

•

Mane-Est :ISENTO

MIS.

Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVC CEP 78049916

Endereço: R OS

Codtgo

ORCMT

CNPJ : 03005378000176

Cliente

Fone: 65 53482800
M roa

{— Une.

ANTANAL MOVEI UN
ANTANAL MOVEI UN

AsRas
pa

/ 65 36482803

r

Cad.

2.00
1000

li--

% Doso

VInUnit

Valor Total

0.00
0.00

67500
163,82

1.350,00
2.457_30

Total dos Produtos:

3,807,30

Desconto sobre o Total:

0,00

Total do Orçamento:

3.807,30

1
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

FIS.
Assis/dum

Data 18.10.2018
Hora
16:35

No Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

N°. Reserva

Exercido

587

18.10.2019

ORDINARIO

45/2019

594

2019

Conta de Despesa

Descrição da Conta

Projeto

6.3.2.1.03.01.001

MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE
ESCRITÓRIOS

5009 - AQUISIÇÃO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,

SubProjeto

Número do Evento

Descrição do Evento

1287

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Dados da Modalidade i Fundamentação Legal )

Modalidade

Complemento

Dispensa de Licitação

Numero

Núm. Controle

45/2019

O

Favorecido
Nome
Endereço
CEP
Banco

WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI
AV MIGUEL SUTIL 11925
78030485
Cidade
: GIRARA
Agência
:

CNPJ / CPF
Bairro
UF
Conta

Histórico do Empenho

Qtde Parcelas

30.985777/0001-13
CIDADE ALTA

Valor Unitário

Valor Total Empenhado

3807.30

3.807,30

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ESTANTES DE AÇO PARA O ALMOXARIFADO DO GROSO'

Valor por Extenso
Três Mit Oitocentos e Sete Reais e Trinta Centavos

Dotação Orçamentária
4,000,00

Empenhos Acumulados
000

Valor deste Empenho
3.80710

Saldo Atual
192,70

Parcelas Executadas

Total Executado

Total a Executar

Finalizado

0

0,00

3.807,30
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Baggio SwAers.s
Diretor do CR=
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CONSELHO ~NAL DE CONTAMDADE
t5E MATO GROSSO

ORDEM DE FORNECIMENTO CRCMT N° 42/2019.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
PROGRAMA 05 — SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINS, no PROJETO 5009
— AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENCILIOS, na
rubrica 6.3.2.1.03Ç 1.001 — MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIOS.

110

Solicitamos à empresa WALERIA DOS S. CORDEIRO EIRELI sob CNPJ n°
30.985.777/0001-13, a fornecer 02 armários de aço 2 portas e 15 estante de aço com 06
divisórias para atender as necessidades do CRCMT, conforme especificações do
orçamento emitido pela vossa empresa:
Empenho n°: 587 de 18.10.2019.
Valor: R$ 3.807,30
Local da Prestação dos Serviços: Sede do Conselho Regional de Contabilidade de
Mato Grosso, situado â R. 5, Quadra 13 Lote 02, Centro Político Administrativo
Cuiabá/MT:

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2019.
Pelo CRCMT,

Ismael Remar de Morais
Fiscal de Contratos do CRCMT

CRCMT-Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso
Cr Lidrd 13

2, Centre Celine, Acirrvinvary.n Cuiabá-ir rrCL' tstr
Fone (1,5)361-8 2800.i-en (1/;) 3048 7822

