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EDIT

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:
HORÁRIO: às 13:00 horas (hor
LOCAL: Endereço eletrônico: <
 

 
O MUNICÍPIO DE 

interessados, que realizará por me
para REGISTRO DE PREÇOS 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
CONDICIONADORES DE ARc
interesse, numeração em cabeçalh
Decretos Federais nos 5.504/2005
subsidiariamente, pela Lei nº. 8.66
pelo (a) Pregoeiro (a) Oficial d
MATRIZ DE CAMARAGIBE, ob
SEUS ANEXOS, com a utilização

 
1 O OBJETO DA LICITAÇÃ
1.1 A presente licitação 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇ
especificações, quantitativos e con
1.2 Em caso de divergência 
BOLSA NACIONAL DE COM
prevalecerão estas últimas. 
1.3 Integram este Edital, de
seguintes Anexos: 

a) ANEXO I - Termo d
b) ANEXO II - Minuta
c) ANEXO III - Model
d) ANEXO IV – Minut
 

2 DO ÓRGÃO GERENCIAD
2.1 O ÓRGÃO GERENCIAD
2.1.1 Da Ata de Registro de 

administração direta e ind
2.1.2 As demais intenções de a
 
3 DO REGISTRO DE PREÇ
3.1 Homologado o resulta
CAMARAGIBE convocará o(s) 
prorrogável por igual período) ob
publicidade. 
3.2 A ARP é um documento
contratação, inclusive com preço
disposições contidas neste instru
pelo(s) vencedor(es) do certame, f
de quaisquer de suas cláusulas. 
3.3 Serão registrados na ARP
a) os dados de identificação
modelo, para materiais e equipam
licitante vencedor do certame, por
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EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO 019/2022– ARP 

ICA: 09/08/2022 
s (horário de Brasília/DF). 
ico: <www.bnc.org.br>. 

DE MATRIZ DE CAMARAGIBEtorna público, p
or meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PRE
ÇOS de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ
A NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
 ARconsiderando o que consta dos autos do Processo
beçalho, regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Com

005, 10.024/2019 e 8.538/2015; Decreto n 7.892, de 2
º. 8.666/1993, e demais normas aplicáveis à espécie, o qual 

icial deste Órgão, nomeado por Portaria devidamente as
, observados os procedimentos, regras e condições estabe

ização do Sistema BOLSA NACIONAL DE COMPRAS -

TAÇÃO 
ção tem por objetivo a FORMALIZAÇÃO DE A

ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONAD
s e condições gerais encontram-se detalhados no Termo de R
ência existente entre as especificações do objeto descritas
 COMPRAS – BNC e as especificações constantes des

tal, dele fazendo parte integrante como se transcritos em

ermo de Referência; 
inuta da Ata de Registro de Preços (ARP); 

Modelo de proposta comercial. 
Minuta de Contrato.  

CIADOR E ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) DO SRP 
CIADOR do presente SRP será a Prefeitura Municipal de 

ro de Preços oriunda deste Pregão caberá adesão por 
ta e indireta do Município de Matriz de Camaragibe. 
s de adesão deverão ser autorizadas pela Autoridade compe

REÇOS 
resultado da licitação, a PREFEITURA MUNICIPA
 o(s) licitante(s) vencedor(es) para formalizar a ARP (c
do) obedecida a ordem de classificação e os quantitativos

mento vinculativo, obrigacional, com as condições de co
 preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos pa
instrumento convocatório e nas respectivas propostas, a 
ame, ficando as empresas sujeitas às penalidades nela previs

a ARP, nesta ordem: 
ficação dos particulares vencedores, as especificações (incl
uipamentos), os preços e quantitativos, tudo em conformi
e, por item do objeto; e 

MARAGIBE 

 

ico, para conhecimento dos 
e PREGÃO, tipo Menor preço, 
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

E CORRETIVA DOS 
ocesso Administrativo de seu 
ei Complementar nº. 123/2006, 
, de 23 de janeiro de 2013 e, 
o qual será conduzido e julgado 
nte assinada pelo Prefeito de 
estabelecidos neste EDITAL E 

- BNC. 

DE ARP PARA FUTURA 
NADORES DE AR, cujas 

o de Referência.  
scritas no cadastro do Sistema 
s deste Edital e seus anexos, 

tos em seu próprio corpo, os 

 
al de Matriz de Camaragibe. 

por órgãos ou entidades da 

ompetente do ente municipal. 

ICIPAL DE MATRIZ DE 
RP (com prazo de 05 DIAS 
tativos propostos, para fins de 

de compromisso para a futura 
ãos participantes, conforme as 
tas, a qual deverá ser assinada 
 previstas pelo descumprimento 

s (inclusive indicando marca e 
nformidade com a proposta do 
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b) Após a formalização da A
TOTALMENTE VINCULADO a
de fornecimento nas condições est
c) O Órgão Gerenciador do
Administração, gestão e planejame
d) Convocado o particular t
a nota de empenho de despesa, h
poderá a SECRETARIA MUNIC
classificação, convocar o licitante
mesmo cancelar o registro do for
anexos, obedecida as disposições d
e) As quantidades previstas
gerenciador entre os órgãos partic
em conformidade com as necessid
3.4 O remanejamento de qu
participante para órgão participant
3.5 Ata de Registro de Preço
sua eficácia a partir da publicação
inciso IIIdo § 3º do art. 15 da Lei n
3.6 Publicada na Imprensa O
condições estabelecidas, conforme
3.7 É vedado efetuar acréscim
3.8 A existência de Registro
poderão advir; facultando-se a rea
ao beneficiário do registro o direit
3.9 O prazo de vigência da 
cancelamento. 
3.10 A revisão e o cancelam
Decreto Federal nº 7.892/2013 e su
3.11 A contratação do forne
contratual, emissão de nota de e
conforme regras insertas no art. 6
edital. 
3.12 As contratações firmadas
condições fixadas no art. 65 da Le
3.13 Se o(s) licitante(s) vence
a ARP, aplicar-se-á o disposto no 
deste Edital. 

 
4 DO CREDENCIAMENTO
4.1 O credenciamento é o ní
interessados em licitações na mod
COMPRAS - BCN, no endere
interessado, bem como com a obse
4.2 O Município de MATRI
promover o cadastro dos interessa
a) o credenciamento far-se
intransferível, para acesso ao siste
b) a perda da senha ou a qu
para imediato bloqueio de acesso.
c) o credenciamento do li
responsabilidade legal pelos atos p
inerentes ao pregão eletrônico. 
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ão da ARP, e cumpridos os requisitos de publicidade, os lic
DO aos termos de sua proposta final e da ARP, a qual cons

ões estabelecidas. 
dor do presente Sistema de Registro de Preços - SRP será a
nejamento. 
cular titular do registro para assinar o respectivo termo de c
esa, havendo recusa injusta ou inércia em fazê-lo, nos pr
UNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, gestão e planejame

icitante segundo colocado e assim sucessivamente até a a
o fornecedor, sem prejuízo das sanções administrativas pre
ições do §2º, Art. 48 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
evistas para os itens com preços registrados poderão ser 
 participantes e não participantes do procedimento licitatóri
cessidades da Administração Municipal. 
de que trata a alínea “e” do subitem anterior somente p

icipante e de órgão participante para órgão não participante.
 Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
icação do extrato na Imprensa Oficial, incluídas eventuais p
a Lei nº 8.666/1993. 
nsa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará comprom
forme legislação vigente. 

créscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de 
egistro de Preços não obriga a Administração a firmar a

e a realização de licitação específica para a contratação pret
 direito de preferência de fornecimento em igualdade de con
ia da ARP é de 12 MESES, a partir da data de assinatur

celamento dos preços registrados na ARP obedecerão às
13 e suas alterações. 
 fornecedor registrado poderá ser formalizada por inte
a de empenho de despesa, autorização de compra ou ou
 art. 62 da Lei nº 8.666/1993, observadas as disposições c

madas a partir da ARP poderão sofrer alterações posteriores
 da Lei nº 8.666/1993. 
vencedor(es), convocado(s) nos termos do item 3.1 deste E
to no Art. 49 Decreto Federal nº 10.024/2019, combinado c

NTO NO SISTEMA BCN 
 é o nível básico de registro cadastral do particular que pe
a modalidade de Pregão, na forma eletrônica. no Portal B
endereço eletrônico www.bnc.org.br, com a solicitação 
 a observância de todas as diretrizes e orientações indicadas 
ATRIZ DE CAMARAGIBE nem seus órgãos e entidades 
eressados no BCN, o licitante deverá credenciar-se no sistem

se-á mediante atribuição de chave de identificação (log

o sistema eletrônico. 
u a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente
cesso. 
do licitante ou de seu representante perante o provedo

 atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para 

MARAGIBE 

 

, os licitantes vencedores estará 
l constitui compromisso formal 

rá a Secretaria Municipal de 

o de contrato, aceitar ou retirar 
os prazos e condições fixados, 
ejamento, mantida a ordem de 
té a assinatura da Ata, ou até 
as previstas neste Edital e seus 

o ser remanejadas pelo órgão 
itatório para registro de preços, 

ente poderá ser feito de órgão 
pante. 
 partir da sua assinatura, tendo 
tuais prorrogações, conforme o 

mpromisso de fornecimento nas 

e Preços. 
rmar as contratações que dele 
o pretendida, sendo assegurado 
de condições.  
sinatura, salvo as hipóteses de 

rão às disposições contidas no 

or intermédio de instrumento 
ou outro instrumento similar, 

ções contidas no item 28 deste 

eriores, observados os limites e 

este Edital, recusar-se a assinar 
nado com o disposto no item 26 

que permite a participação dos 
BOLSA NACIONAL DE 

tação de login e senha pelo 
cadas no site.  
dades não são responsáveis por 
 sistema observando que: 

login) e de senha, pessoal e 

amente ao provedor do sistema 

rovedor do sistema implicará 
a para realização das transações 
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4.3 O uso da senha de ace
transação por ela efetuada direta
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
decorrentes do uso indevido da sen
4.4 Qualquer declaração, in
sanções administrativas previstas
criminal. 

 
5 DAS OBRIGAÇÕES DO L
5.1 O particular interessado e
a) Responsabilizar-se pela p
b) Realizar as declarações e
falseamento da verdade; 
c) Manter-se logado (on-

certame durante toda a Sessão Púb
d) Atender tempestivamente
e) Prestar as informações e
observando as condições e prazos 
f) Acompanhar as informaç
ao presente certame, por meio do e
g) Cumprir a proposta cadas
h) Assinar a ARP e o instrum
i) Manter-se em situação re
assinatura da ARP e a(s) contrataç
j) Não fazer declaração fals
k) Não cometer fraude fisca
l) Não formar conluio ou co
m) Não fraudar ou frustrar a 
n) Não indicar no cadastro 
fins de garantia do anonimato da f
o) Manter atualizadas toda
comunicação, particularmente tele
 
6 DAS CONDIÇÕES DE PAR
6.1 O processamento desta l
BCN, sendo iniciado na data, no 
neste Edital e seus anexos. 
6.2 O sistema de que trata o 
condições de segurança nas etapas
6.3 Poderão participar da pre
a) possuírem cadastro no B
NACIONAL DE COMPRAS –
b) cadastrarem proposta ele
informações necessárias e declara
sessão pública. 
c) não se enquadrarem em n
6.4 NÃO PODERÁ PARTIC
a) não cumprir os requisitos
b) tenha elaborado, participa
art. 9º da Lei 8.666/1993; 
c) seja empresa estrangeira 
d) esteja com o direito de 
suspenso, nos termos do disposto n
e) esteja impedida de licita
termos do disposto no art. 7º da Le
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e acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclu
 diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 
L DE MATRIZ DE CAMARAGIBEqualquer responsabilid
 da senha, ainda que por terceiros. 
ão, informação ou documento falso anexado ao sistema
vistas neste Edital, sem prejuízo de eventuais consequên

DO LICITANTE 
sado em participar da presente licitação OBRIGA-SE a: 
 pela proposta, declarações e demais informações cadastrada
ções eletrônicas exigidas no cadastro da proposta no Sist

-line) ao Sistema BCN e acompanhando os trabalho
ão Pública Eletrônica; 
mente aos chamados da Pregoeiro  via CHAT; 
ções e/ou encaminhar os documentos solicitados pela Pre
razos fixados neste Edital e seus Anexos; 
ormações e/ou documentos disponibilizados no sítio oficial 
io do endereço (www.Matriz de Camaragibe.al.gov.br- edita

 cadastrada ou o lance registrado; 
instrumento contratual, caso seja vencedor do certame; 
ação regular em relação às condições de participação e de 
ntratação (ões), caso seja vencedor; 
ão falsa ou não apresentar documento falso; 

cal; 
 ou combinar proposta com concorrente; 

strar a concorrência com utilização de mecanismos eletrônic
astro da proposta qualquer tipo de caractere especial ident

to da fase competitiva; 
s todas as informações da empresa no SICAF/BNC 

telefones e e-mail.  

E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
esta licitação será realizado sempre em SESSÃO PÚBLIC

ta, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâm

rata o caputserá dotado de recursos de criptografia e de aute
 etapas do certame. 
da presente licitação os interessados que: 
o no BNC (item 4) e acesso ao sistema eletrônico prov

– BCN no endereço eletrônico www.bnc.org.br. 
sta eletrônica, em vernáculo, vinculada ao presente certame
eclarações eletrônicas constantes do Sistema, até o horário

 em nenhuma das proibições indicadas nas alíneas do item 
RTICIPAR da presente licitação interessado que: 

uisitos formais indicados no item anterior; 
rticipado ou contribuído com a elaboração do Termo de Ref

geira sem autorização de funcionamento no País; 
ito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE MATR
posto no art. 87, inc. III, da Lei 8.666/1993, por decisão defi
 licitar e de contratar com o MUNICÍPIO DE MATRIZ D
º da Lei 10.520/2002, por decisão definitiva de órgão ou enti

MARAGIBE 

 

exclusiva, incluindo qualquer 
o ao provedor do sistema ou 
sabilidade por eventuais danos 

istema sujeitará o licitante às 
sequências de natureza civil e 

stradas no Sistema BCN; 
o Sistema BCN, sem qualquer 

abalhos de processamento do 

Pregoeiro durante a Sessão, 

ficial da Instituição em relação 
editais e licitações); 

 e de habilitação até a data da 

trônicos de registro de lances; 
identificador da empresa para 

BNC que possam facilitar a 

BLICA ONLINE via Sistema 
preâmbulo, nos termos fixados 

e autenticação que garantam as 

 provido pelo Portal BOLSA 

ertame, inclusive com todas as 
horário e data de realização da 

 item 6.4 deste Edital. 

de Referência, nos termos do 

ATRIZ DE CAMARAGIBE 
o definitiva do Prefeito; 
RIZ DE CAMARAGIBE, nos 

ou entidade do Município; 
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f) tenha sido declarada inid
inc. IV, da Lei 8.666/1993, por
indireta, integrantes dos Poderes
Municípios, ou por força do art. 46
g) sociedades empresárias re
permissivo contido no art. 33 da L
h) empresas com falência d
apresentação de certidão de recup
recuperação foi acolhido judicialm
pena de inabilitação. 
6.5 A verificação dos impe
somente após a fase de lances, 
participantes do certame. 
6.6 Analisadas as condições
permanência de licitante no certam

 
7 DO PEDIDO DE ESCLARE
7.1 O pedido de esclarecime
até o TERCEIRO DIA ÚTIL A
licitacaomatrizdecamaragibe@gm
7.2 A Pregoeiro , com apoio
equipe de apoio, prestará os escla
data de recebimento do pedido, vi
publicada no Sistema BCN.  
7.3 Até o TERCEIRO DIA 
jurídica, devidamente qualificado,
das 08h00 às 14h00, na Prefeitur
rodapé, ou por meio eletrônico atr
7.4 O Pregoeiro , com apoio
equipe de apoio, DECIDIRÁ sobr
pedido, por meio de registr
Camaragibe.al.gov.br/>.  
7.5 As impugnações e pedido
7.6 A concessão de efeito s
Pregoeiro, nos autos do processo d
7.7 Acolhida a impugnação 
necessárias, bem como designada 
alteração não afetar a formulação d
7.8 As respostas às impugna
e-maillicitacaomatrizdecamaragib
Camaragibe<www.Matriz de Cam
em potencial, cabendo aos intere
prestadas, que vincularão os partic
7.9 Decairá do direito de im
irregularidades que o viciarem, o 
hipótese em que tal petição não ter

 
8 DO CADASTRO DA PROP

SISTEMA BCN 
8.1 Os licitantes encaminha
documentos de habilitação exigido
o horário estabelecidos para abertu
envio dessa documentação.  
8.2 O envio da proposta, aco
meio de chave de acesso e senha p
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a inidônea para licitar e contratar com Administração Públi
3, por decisão definitiva de qualquer órgão da Administ
oderes Legislativo, Executivo e Judiciário da União, Est
 art. 46, da Lei 8.443/1993, determinado pelo Tribunal de Co
árias reunidas em CONSÓRCIO, tendo em vista a natureza 
3 da Lei 8.666/1993; 
ncia decretada ou em recuperação judicial ou extrajudicial
 recuperação judicial ou extrajudicial e comprovação de q
dicialmente, na forma do art. 58 da Lei n.º 11.101, de 09 d

 impedimentos e condições de participação, previstos no
ances, momento no qual o Sistema BCN permite a ide

dições de participação, a Pregoeiro decidirá fundamentada
 certame.  

LARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
recimentos referente a este procedimento licitatório deverá 
TIL ANTERIOR à data da sessão pública inicial do certa
e@gmail.com.  
 apoio da área técnica responsável pela elaboração do Te
s esclarecimentos formalmente solicitados, no prazo de do
ido, via e-mail: licitacaomatrizdecamaragibe@gmail.com, b

 DIA ÚTIL à data da sessão pública inicial do certame, q
icado, poderá IMPUGNAR o presente edital protocolizando
efeitura Municipal de Matriz de Camaragibe, localizada n
ico através do e-maillicitacaomatrizdecamaragibe@gmail.co
 apoio da unidade técnica responsável pela elaboração do T

 sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado d
registro em campo próprio no nosso sítio eletrô

pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs
feito suspensivo à impugnação é medida excepcional e d
esso de licitação 
ação contra este Edital e seus anexos, serão procedidas as

gnada nova data para a realização do certame, exceto quand
lação das propostas. 
pugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponi
aragibe@gmail.com>, bem como no sítio oficial do M
e Camaragibe.al.gov.br> para conhecimento da sociedade 
interessados em participar do certame acessá-los para a o
 participantes e a administração.  
 de impugnar os termos deste Edital e seus anexos, apont
em, o cidadão ou licitante que não o fizer nos prazos e cond
não terá efeito de impugnação e não obstaculizará a realizaç

 PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS D

aminharão, exclusivamente por meio do sistema, conc
xigidos no edital, proposta com a descrição do objeto oferta
 abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á au

ta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos n
enha privativa ao sistema para cada licitante. 

MARAGIBE 

 

 Pública, nos termos do art. 87, 
ministração Pública, direta ou 
o, Estados, Distrito Federal e 
l de Contas da União – TCU; 
tureza e dimensão do objeto e o 

udicial, ressalvado se houver a 
o de que o respectivo plano de 
e 09 de fevereiro de 2005, sob 

tos no item anterior, ocorrerá 
 a identificação das empresas 

entadamente em relação à não 

TAL 
everá ser enviado a Pregoeiro, 
 certame, por meio do e-mail: 

 do Termo de Referência e da 
 de dois dias úteis, contado da 

, bem como a resposta será 

me, qualquer pessoa, física ou 
lizando o seu pedido no horário 
zada no endereço constante no 

ail.com 
o do Termo de Referência e da 
tado da data de recebimento do 
eletrônico <www.Matriz de 

previstos no certame. 
al e deverá ser motivada pela 

das as alterações e adequações 
quando, inquestionavelmente, a 

isponibilizadas/respondidos via 
do Município de Matriz de 

edade em geral e dos licitantes 
ra a obtenção das informações 

apontando eventuais falhas ou 
e condições fixados neste item, 
alização normal da sessão. 

OS DE HABILITAÇÃO NO 

, concomitantemente com os 
 ofertado e o preço, até a data e 

á automaticamente a etapa de 

idos neste Edital, ocorrerá por 
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8.3 Os licitantes poderão de
assegurado aos demais licitantes o
8.4 As Microempresas e Em
ainda que haja alguma restrição d
2006. 
8.5 Incumbirá ao licitante a
Pregão, ficando responsável pelo 
mensagens emitidas pelo sistema o
8.6 Até a abertura da sessão 
de habilitação anteriormente inseri
8.7 Não será estabelecida, ne
que somente ocorrerá após a realiz
8.8 Os documentos que comp
disponibilizados para avaliação da
8.9 Os documentos complem
exigidos no edital e já apresentado
do envio de lances. 
8.10 O licitante deverá consig
objeto a ser fornecido, inclusive c
valores unitários e total do objeto
fretes, seguros e demais encargos
objeto. 
8.11 Não poderá ser incluído n
que possa identificar o licitante, 
ADMINISTRATIVA prevista nes
8.12 No momento do cadastr
disponíveis no próprio sistema (co
a) para fins do disposto no 
menor de 18 anos em trabalho no
de 14 anos, na condição de aprend
b) que está ciente e concor
cumpre plenamente os requisitos d
c) que até a presente data i
ciente da obrigatoriedade de decla
d) declaração de elaboração
e) no caso de Microempresa
3º da LC nº 123/2006, para fazer j
8.13 ATENÇÃO: As declaraç
de habilitação, quando serão impr
meio de fax, e-mail ou pelo Sistem
8.14 A falsidade relativa a qua
sanções administrativas previstas n
8.15 O registro de proposta c
expressa declaração, na(o): 
a) aceitação de todas as con
b) garantia do cumprimento
de abertura da sessão pública estab
c) compromisso do licitant
condições fixadas no Termo de Re
d) impossibilidade de poster
eletrônica. 
e) submissão às sanções adm
f) obrigação de participar a
documentação solicitada e/ou pres
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rão deixar de apresentar os documentos de habilitação q
ntes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
 e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a docu
ição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 4

ante acompanhar as operações no sistema eletrônico dura
l pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da ino
tema ou de sua desconexão.  
essão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a p
 inseridos no sistema. 

ida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
 realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

e compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor cl
ção da Pregoeiro  e para acesso público após o encerramento
mplementares à proposta e à habilitação, quando necessário
entados, serão encaminhados pelo licitante melhor classific

consignar, na forma exigida pelo sistema eletrônico, além
sive com indicação de marca, modelo e fabricação (se for o
objeto proposto, já inclusas todas as despesas inerentes, tai
cargos, de qualquer natureza, que se façam indispensávei

luído no registro da proposta eletrônica qualquer nome, tex
tante, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e
ta neste edital. 
adastro da proposta comercial deverá o licitante realizar a
ma (conforme o caso): 
to no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho d
lho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor d
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constitu
concorda com as condições contidas no Edital e seus an
isitos de habilitação definidos no edital; 
data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no pres
 declarar ocorrências posteriores; 
ração independente de proposta; 

mpresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que ate
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei; 
eclarações mencionadas no subitem anterior serão visualizad
 impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo 
Sistema BCN.  
 a qualquer das declarações exigidas no item 8.11 deste Edi
istas neste Edital, sem prejuízo das consequências civis e pe
osta comercial eletrônica vinculado ao presente certame i

as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
mento da proposta por prazo mínimo de 120 (cento e vinte)
a estabelecida no preâmbulo deste Edital.  
icitante para com o rigoroso cumprimento das especific
 de Referência. 
 posterior desistência ou declínio de proposta, a partir da dat

es administrativas previstas neste Edital e seus anexos. 
cipar ativamente do certame (ON-LINE) até a sua conclusã
u prestando as informações e esclarecimentos solicitados pe

MARAGIBE 

 

ação que constem do SICAF, 
mas. 

a documentação de habilitação, 
o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

o durante a sessão pública do 
 da inobservância de quaisquer 

uir a proposta e os documentos 

tre as propostas apresentadas, o 
ento da proposta. 

lhor classificado somente serão 
mento do envio de lances. 
ssários à confirmação daqueles 
assificado após o encerramento 

, além da descrição sucinta do 
e for o caso), a quantidade e os 
tes, tais como: impostos, taxas, 
nsáveis à perfeita execução do 

e, texto, elemento ou caractere 
osta e aplicação de SANÇÃO 

lizar as seguintes declarações, 

nho de 1993, que não emprega 
enor de 16 anos, salvo, a partir 
onstituição Federal; 
us anexos, bem como de que 

o presente processo licitatório, 

ue atende aos requisitos do art. 

alizadas pela Pregoeiro na fase 
vendo necessidade de envio por 

ste Edital sujeitará o licitante às 
is e penais que seu ato ensejar. 

tame implica, independente de 

 vinte) DIAS, contados da data 

ecificações técnicas, prazos e 

 da data da abertura da sessão 

nclusão, encaminhando toda a 
dos pela Pregoeiro. 



PREFEITURA

 
g) compromisso para com 
decorrente. 
8.16 ATENÇÃO: No momen
atentar para o fato de que, por r
(BCN), as ESPECIFICAÇÕES TÉ
preço e formulação da proposta, se
8.17 Após a abertura da sess
desistência de proposta. 

 
9 DA SESSÃO PÚBLICA EL
9.1 A Sessão Pública eletrô
competente, sendo a abertura pre
Sistema BCN no sítio eletrônico <
9.2 A comunicação entre a 
mensagens, em campo próprio do
e constará da Ata da Sessão. 
9.3 Cabe ao licitante acom
documentos e prestar as inform
decorrente da preclusão de direitos
sistema ou de sua desconexão. 
9.4 A não anexação ou envio
de informações ou o não pronunci
a oportuna DESCLASSIFICAÇÃ
das sanções administrativas previ
seu ato acarretar, nos termos do ar
9.5 Toda a Sessão Pública se
qual será gerada e disponibilizada
COMPRAS - BCN. 
9.6 Na hipótese de ocorrer 
permanecer acessível aos licitante
dos atos realizados. 
9.7 Quando a desconexão d
minutos, a sessão pública será 
comunicação do fato pela Pregoeir
9.8 Cabe ao licitante aco
disponibilizados por meio do sítio

 
10 DA ANÁLISE DA CONFO
10.1 O Pregoeiro  verificará p
e DESCLASSIFICARÁ, por desp
os requisitos estabelecidos neste E
10.2 Será DESCLASSIFICAD
modelo e/ou referência do produto
10.3 Não serão aceitas propost
10.4 Qualquer nome, texto, el
concorrentes poderá importar na D
10.5 A DESCLASSIFICAÇÃ
acompanhamento em tempo real, p
10.6 Somente os licitantes com
seus anexos participarão da fase 
10.7 Caso não existam propos
10.8 Caso todas as propostas 
certame. 
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 com a futura ARP – Ata de Registro de Preços e/ou d

omento do cadastro ou registro da proposta comercial elet
 por razões de limitações técnicas das especificações dos
ES TÉCNICAS COMPLETAS DO OBJETO LICITADO, 
sta, serão sempre aquelas constantes do termo de referência
a sessão pública eletrônica do presente certame, não cab

A ELETRÔNICA 
eletrônica deste Pregão será conduzida por Pregoeiro, de
ra prevista para a data e horário indicados no preâmbulo d
nico <www.bnc.org.br>. 
tre a Pregoeiro  e os licitantes ocorrerá EXCLUSIVAME
rio do sistema eletrônico (CHAT), o qual será gerenciado di

acompanhar as operações no sistema eletrônico, registr
nformações solicitadas, durante toda a licitação, respons
ireitos ou da perda de negócios, diante da inobservância de 

 envio de documentos exigidos no Edital e seus Anexos, be
nunciamento em relação a questão suscitada pela Pregoeiro
AÇÃO ou INABILITAÇÃO do particular do certame, po

 previstas neste Edital, sem prejuízo de outras responsabil
s do art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 
lica será documentada automaticamente pelo sistema na res
lizada para consulta de todos os interessados por meio do 

correr desconexão do Pregoeiro  no decorrer da Sessão
citantes, os trabalhos continuarão e os lances serão recebido

xão do sistema eletrônico para o Pregoeiropersistir por 
 será suspensa e reiniciada somente após decorridas v
regoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para d
e acompanhar continuamente as informações e docu
o sítio oficial da Instituição na Internet <www.Matriz de Cam

NFORMIDADE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
cará preliminarmente as propostas comerciais registradas el
r despacho fundamentado, aquelas que não estiverem form
este Edital e seus Anexos, respeitados os limites das inform
ICADA a proposta comercial cadastrada no Sistema BCN 

roduto cotado (se for o caso). 
ropostas que indiquem quantidade inferior àquela indicada n
xto, elemento ou caractere que possa vir a identificar o lic
r na DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. 

CAÇÃO da proposta será sempre fundamentada e regi
 real, por todos os participantes. 
tes com propostas julgadas em conformidade com as exigê
fase competitiva de lances. 
ropostas eletrônicas cadastradas, a Pregoeiro  declarará dese
ostas cadastradas forem DESCLASSIFICADAS, a Pregoe

MARAGIBE 

 

e/ou de toda contratação dela 

al eletrônica, o licitante deverá 
es dos materiais constantes no 

DO, para efeito de cotação do 
rência. 

ão cabe em nenhuma hipótese 

, designado pela autoridade 
bulo deste Edital, por meio do 

VAMENTE mediante troca de 
ado diretamente pela Pregoeiro 

registrar os lances, anexar os 
sponsabilizando-se pelo ônus 

cia de mensagens emitidas pelo 

xos, bem como a não prestação 
goeiro, além de poder acarretar 
me, poderá ensejar a aplicação 
nsabilidades civis e penais que 

 na respectiva Ata da Sessão, a 
o do BOLSA NACIONAL DE 

Sessão e o sistema eletrônico 
cebidos, sem qualquer prejuízo 

por tempo superior a trinta 
idas vinte e quatro horas da 
 para divulgação. 
 documentos divulgados ou 
de Camaragibe.al.gov.br>. 

 
das eletronicamente no sistema 
 formalmente conformes com 

nformações disponíveis. 
 BCN que não indicar a marca, 

icada no Termo de Referência. 
r o licitante perante os demais 

e registrada no sistema, com 

 exigências formais do Edital e 

rá deserto o certame. 
regoeiro  declarará frustrado o 



PREFEITURA

 
11 DA ETAPA COMPETITIV
11.1 A etapa competitiva do 
lisura do certame. 
11.2 Aberta a etapa competitiv
sistema eletrônico, sendo automati
11.3 Os lances serão apresenta
em relação aos últimos registra
INTERMEDIÁRIOS. 
11.4 Durante o transcurso da s
registrado, vedada a identificação 
11.5 Não serão aceitos lances
apresentado pelo licitante e/ou a m
condições realizado automaticame
11.6 Os lances apresentados e
responsabilidade de cada licitante,
11.7 Será adotado para o env
licitantes apresentarão lances públ
11.8 A etapa de lances da s
automaticamente pelo sistema qua
sessão pública. 
11.9 A prorrogação automátic
ocorrerá sucessivamente sempre q
lances intermediários. 
11.10 Não havendo novos lanc
automaticamente. 
11.11 Encerrada a fase competi
assessorado pela equipe de apoio
consecução do melhor preço. 
11.12 Durante a fase de lances
supostamente irrisório ou inexequ
encaminhamento de mensagem au
11.13 Serão as propostas ou la
segundo o critério objetivo de ME
11.14 A ordem de apresentação
que só poderá haver empate entr
fechada do modo de disputa aberto
11.15 Havendo eventual empate
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
11.15.1 no país; 
11.15.2 por empresas brasileiras; 
11.15.3 por empresas que invistam
11.15.4 por empresas que comp

deficiência ou para reabil
na legislação. 

11.16 Persistindo o empate, a 
empatadas. 
11.17 Havendo empresa em si
iniciará automaticamente a fase de

 
12 DO TRATAMENTO DIFE
12.1 Na fase de PROPOSTA,
proposta mais bem classificada te
por ME/EPP de valor até 5% sup
seguinte forma: 
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TITIVA DE LANCES ELETRÔNICOS 
a do certame dar-se-á com o anonimato dos participantes

petitiva, os licitantes aptos poderão encaminhar lances, exc
tomaticamente informadas do recebimento e respectivo horá
resentados, por cada licitante apto, de forma sucessiva, semp
egistrados por eles e registrados pelo Sistema BCN, 

so da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real,
cação da ofertante (anonimato). 
lances encaminhados com intervalos inferiores a 20 SEGU
/ou a menos de 3 SEGUNDOS do último lance registrado,
ticamente pelo sistema, nos termos da IN nº 03/2011 – SLTI
ados e levados em consideração para efeito de julgamento s
itante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteraç
 o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disp
s públicos e sucessivos, com prorrogações. 
s da sessão pública terá duração de dez minutos e, apó

a quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

omática da etapa de lances, de que trata o item anterior,
pre que houver lances enviados nesse período de prorroga

s lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a ses

ompetitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sist
 apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão públi

lances, o Pregoeiro poderá EXCLUIR qualquer lance cuj
exequível, ou até que entenda ter sido lançado erroneamen
em automática ao licitante, o qual terá a faculdade de repeti
 ou lances finais classificados, automaticamente, em orde

MENOR PREÇO GLOBAL. 
ntação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
te entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou en
 aberto e fechado, caso seja o sistema adotado. 
empate entre propostas ou lances, o critério de desempate se
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos ben

leiras;  
nvistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
 reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras d

a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrô

em situação especial que tenha direito a tratamento difere
fase de exercício de tal direito (item 12). 

DIFERENCIADO ÀS ME/EPPS E DA MARGEM DE P
STA, será concedido TRATAMENTO DIFERENCIADO

tenha sido ofertada por empresa de grande porte, e hou
% superior ao da melhor proposta, o Sistema BCN, autom

MARAGIBE 

 

pantes para fins de garantia da 

es, exclusivamente por meio do 
o horário de registro e valor. 
, sempre com valores inferiores 
CN, sendo aceitos LANCES 

o real, do valor do menor lance 

 SEGUNDOS do último lance 
strado, sendo o controle de tais 

SLTI/MPOG. 
ento serão de exclusiva e total 
lteração posterior. 

e disputa “aberto”, em que os 

e, após isso, será prorrogada 
nutos do período de duração da 

terior, será de dois minutos e 
orrogação, inclusive no caso de 

 a sessão pública encerrar-se-á 

lo sistema, poderá o Pregoeiro, 
 pública de lances, em prol da 

ce cujo valor seja considerado 
eamente, cabendo ao sistema o 
 repetir tal lance. 

 ordem crescente de valores, 

ios de classificação, de maneira 
ou entre lances finais da fase 

pate será aquele previsto no art. 
os bens produzidos: 

gia no País; 
vista em lei para pessoa com 
gras de acessibilidade previstas 

 eletrônico dentre as propostas 

 diferenciado, o Sistema BCN 

 DE PREFERÊNCIA 
IADO ÀS ME's, EPP's, caso a 
 e houver proposta apresentada 
automaticamente, procederá da 



PREFEITURA

 
a) a ME/EPP mais bem cl
inferior à do licitante mais bem c
reclassificada como melhor propo
b) não sendo registrado um
anterior, e havendo outros licitante
ordem classificatória, para o exerc
c) havendo empate de valo
Complementar nº 123/2006, exer
registrada pelo sistema em primeir
d) o sistema encaminhará m
empresa de pequeno porte melhor
decair do direito concedido. 
12.2 Na hipótese de nenhum 
mantida a ordem classificatória or
12.3 Na fase de HABILITAÇ
estejam com problemas de REGU
da Lei Complementar nº 123/2006
a) em se tratando de micr
comprovação da HABILITAÇÃO
autos a(s) respectiva(s) certidão(õ
irregularidade ali comprovada e ju
b) será assegurado o prazo
convocação para assinatura da AR
critério da Administração, para a
emissão de eventuais certidões; 
c) a não regularização da 
decadência do direito à contrataçã
edital e seus anexos; 
d) no caso de decadência d
MUNICIPAL DE MATRIZ D
classificação, para firmar a ARP o
 
13 DA ACEITABILIDADE DO
13.1 O(A) Pregoeiro(a) exam
preço em relação ao valor estimad
13.2 Não se considerará qual
subsidiados ou a fundo perdido. 
13.3 Será rejeitada a proposta 
de mercado acrescidos dos resp
propriedade da licitante, para os qu
13.4 O(A) Pregoeiro(a) poder
ou, ainda, de pessoas físicas ou jur
 
14 DA NEGOCIAÇÃO 
14.1 Aceitada a proposta melh
o licitante convocado para, no me
da redução dos preços, prorrogáve
14.2 Eventuais reduções de pr
Pregoeiro, por ocasião da classific
14.3 Na ausência de manifest
Pregoeiro  poderá dar seguimento
PREÇO FINAL PROPOSTO FOR
o disposto no item 9.4 deste Edital
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em classificada poderá, no prazo de 5 MINUTOS, apres
bem classificado e, se atendidas as exigências deste Edital
proposta do certame. 
do um novo lance pela ME/EPP convocada pelo sistem
citantes que se enquadram na condição prevista no caput, es
 exercício do mesmo direito, também no prazo de 5 MINUT
e valor entre duas empresas beneficiárias do direito de p
, exercerá tal direito prioritariamente aquele cuja propos
rimeiro lugar. 
hará mensagem automática, por meio do CHAT, convoca

melhor classificada a fazer sua última oferta no prazo de 5 

nhum dos licitantes exercer os direitos de preferência desc
ria original do certame. 
ITAÇÃO, será concedido TRATAMENTO DIFERENCIA

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, à luz do d
3/2006, conforme as seguintes regras: 
e microempresas ou empresas de pequeno porte com a
AÇÃO FISCAL E TRABALHISTA, deverá(ão) ser aprese
idão(ões) com validade vencida ou com restrição, sendo ac
da e julgado "habilitada" a empresa no certame; 
 prazo de 05 DIAS ÚTEIS, cujo termo inicial corresp
da ARP ou do contrato ou equivalente (item 27.1), prorrogá
para a regularização da documentação, pagamento ou pa

 
o da documentação fiscal no prazo indicado no subite

tratação, ou à assinatura da respectiva ARP, sem prejuízo da

ncia do direito por não regularização da situação, será fa
IZ DE CAMARAGIBE convocar os licitantes reman
ARP ou o contrato ou equivalente (item 27.1), ou até cancela

DE DO PREÇO FINAL PROPOSTO 
 examinará a proposta classificada em primeiro lugar quan
stimado para a contratação. 
á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

 
posta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, inco

s respectivos encargos, exceto quando se referirem a m
a os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remunera
 poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro
 ou jurídicas contratadas, para orientar sua decisão. 

a melhor classificada, a Pregoeiro  procederá à negociação p
no mesmo prazo fixado pela Pregoeiro, pronunciar-se quan
rogável a pedido do licitante e a critério da Pregoeiro . 
s de preços alcançadas na negociação serão registradas no 
assificação das propostas. 
anifestação do licitante quanto à convocação disposta no 
imento ao certame, prevalecendo o valor do último lance 
O FOR SUPERIOR AO ESTIMADO PELA ADMINISTRA
 Edital). 

MARAGIBE 

 

, apresentar proposta de preço 
Edital e seus anexos, será esta 

sistema, na forma do subitem 
, estes serão convocados, na 

INUTOS. 
 de preferência fixada na Lei 
roposta tenha sido recebida e 

onvocando a microempresa ou 
 de 5 MINUTOS, sob pena de 

ia descritos anteriormente, será 

NCIADO ÀS ME's/EPP's que 
z do disposto nos arts. 42 e 43 

com alguma RESTRIÇÃO na 
apresentada(s) e juntada(s) aos 
ndo aceita a situação parcial de 

orresponderá ao momento da 
rorrogáveis por igual período, a 
ou parcelamento do débito, e 

subitem anterior implicará na 
ízo das sanções previstas neste 

erá facultado à PREFEITURA 
remanescentes, na ordem de 
ancelar a licitação. 

r quanto à compatibilidade do 

dital, inclusive financiamentos 

ncompatíveis com os preços 
 a materiais e instalações de 
uneração. 

quadro de pessoal deste Órgão 

ação por meio do CHAT, sendo 
 quanto à possibilidade ou não 

as no sistema diretamente pela 

ta no item 14.1 deste Edital, a 
lance ofertado, SALVO SE O 

ISTRAÇÃO (ATENÇÃO: Para 



PREFEITURA

 
14.4 Caso o preço final da 
havendo sucesso na negociação 
licitante remanescente e, assim,
constantes no Termo de Referênci
14.5 Qualquer interessado po
legalidade das propostas, devendo
14.6 Na hipótese de necessida
ao saneamento das propostas, a se
com, no mínimo, vinte e quatro ho
14.7 A Pregoeiro  poderá con
funcionalidade disponível no siste
14.8 O prazo estabelecido po
licitante, formulada antes de findo
 
15 DA PROPOSTA COMERC
15.1 Havendo aceitação da p
solicitará do(s) licitante(s) venced
ao último lance ou ao valor negoci
15.2 A PROPOSTA COMER
documentos (modelo ANEXO III)
a) folha de rosto em papel ti
com o número do CNPJ, endereç
nome do Órgão a quem se desti
informações pertinentes; 
b) indicação da quantidade 
referência; 
c) fabricante, marca, modelo
d) certificações, rotulagens,
houver; 
15.3 A Pregoeiro  convocará o
da opção “Enviar Anexo” no Sis
regras fixados no item 14 deste E
critério da Pregoeiro . 
 
16 DO JULGAMENTO DA PR
16.1 O julgamento da propo
EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DE QU
16.2 A Pregoeiro  poderá sol
conformidade do objeto cotado às 
16.3 Caso a compatibilidade 
sobretudo quanto a padrões de qu
neste Edital, a Pregoeiro  solicita
local a ser indicado e dentro de, n
e procedimentos: 
a) a AMOSTRA será solici
intermédio de mensagem (CHAT

b) a análise da AMOSTRA
Referência, sendo emitido parecer
c) o resultado da avaliação 
parecer técnico será disponibili
Camaragibe.al.gov.br>; 
d) no caso de não haver ent
Pregoeiro, ou havendo entrega d
licitante será DESCLASSIFICAD
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l da proposta melhor classificada seja superior ao PRE
iação junto a tal licitante, será desclassificado e procede
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que a
erência. 
do poderá requerer que se realizem diligências para afe
vendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam
essidade de suspensão da sessão pública para a realização d
s, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante

atro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
rá convocar o licitante para enviar documento digital com

o sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não acei
ido poderá ser prorrogado pela Pregoeiro por solicitação
 findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeiro.  

ERCIAL 
 da proposta comercial eletrônica classificada em prim
encedor(es) o encaminhamento da proposta comercial escr
negociado. 
MERCIAL ESCRITA deverá conter, preferencialmente, as
O III): 
apel timbrado da empresa, contendo a firma ou denominaçã

ndereço, telefone e e-mail, bem como referência ao númer
destina, valor global em algarismos e por extenso, pra

tidade e dos preços unitário e total, conforme especificaçõ

modelo e/ou referência do objeto cotado (se for o caso); 
agens, autorizações ou outros documentos exigidos no T

cará o(s) particular(es), via CHAT, para encaminhar a resp
no Sistema BCN, no prazo de 02 (duas) HORAS, observ
este Edital, podendo esse prazo ser prorrogado a requerime

DA PROPOSTA COMERCIAL 
 proposta será realizado pelo critério do Menor preço

E QUALIDADE do objeto proposto pelo licitante. 
rá solicitar PARECER TÉCNICO à unidade solicitante, p

ado às especificações técnicas contidas no Termo de Referên
idade com as especificações técnicas mínimas fixadas n
 de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos m
olicitará a apresentação de AMOSTRA, sob pena de não a
 de, no mínimo, 5 DIAS, contados da solicitação, observan

 solicitada apenas ao licitante classificado temporariament
AT) no Sistema BCN com a indicação do local e horário

STRA será baseada em critérios técnicos e objetivos, confo
arecer técnico fundamentado no caso de recusa; 
liação técnica será divulgado por meio de mensagem no Sis
onibilizado aos interessados no sítio oficial da Instit

er entrega da AMOSTRA ou ocorrer atraso na entrega, sem
rega de AMOSTRA fora das especificações previstas nes
ICADA; 

MARAGIBE 

 

 PREÇO ESTIMADO, e não 
roceder-se-á a convocação do 
que atenda às especificações 

ra aferir a exequibilidade e a 
entam a suspeita; 
ação de diligências, com vistas 
diante aviso prévio no sistema 
da em ata; 
al complementar, por meio de 
o aceitação da proposta. 
itação escrita e justificada do 

 primeiro lugar, a Pregoeiro  
l escrita, devidamente ajustada 

nte, as seguintes informações e 

inação do particular, inclusive 
número do presente certame, o 
o, prazo de validade, e outras 

ificações contidas no termo de 

s no Termo de Referência, se 

a respectiva proposta, por meio 
bservados os procedimentos e 
erimento do interessado e/ou a 

 preço global, observadas as 

ante, para fins de avaliação da 
eferência. 
das no Termo de Referência, 
elos meios ordinários previstos 
 não aceitação da proposta, no 
servando-se as seguintes regras 

amente em primeiro lugar, por 
rário de sessão de avaliação; 
 conforme fixado no Termo de 

 no Sistema BCN, bem como o 
Instituição <www.Matriz de 

ga, sem justificativa aceita pela 
as neste Edital, a proposta do 



PREFEITURA

 
e) Se a(s) AMOSTRA(S) a
analisará a aceitabilidade da propo
da(s) AMOSTRA(S) e, assim, suc
no Termo de Referência; 
f) O(s) exemplar(es) (AMO
protótipo(s), podendo ser manusea
direito a ressarcimento; 
g) Após o resultado final da
licitante(s) no prazo de 30 DIAS
ressarcimento; 
h) O(s) licitante(s) deverá(ã
realização de testes e fornecer, s
perfeito manuseio, quando for o ca
16.4 Será DESCLASSIFICAD
situações e procedimentos previsto
a) deixar de indicar, anexar 
b) indique objeto que não a
no Termo de Referência; 
c) não contenha quantidade 
16.5 Será CLASSIFICADA a 
seus anexos, bem como cujo ob
exigidas no Termo de Referência.
16.6 Se a proposta for DESC
sucessivamente, na ordem de cla
anexos, segundo os procedimentos
16.7 Escolhida a proposta que
a Pregoeiro  passará à fase de habi
16.8 Determinadas informaçõe
essência da proposta do licitante 
sistema (via CHAT) ou da ferram
sentido de ampliar a competitivida
16.9 Quaisquer modelos apen
não sendo motivo de desclassific
forma diferente, mas que contenha
16.10 No julgamento das propo
certame, a Pregoeiro  poderá: 
a) solicitar complementaçã
atendimentos das exigências legais
b) solicitar ajustes aritmétic
fins de adequação da proposta às e
c) sanar erros ou falhas que 
anexos, mediante despacho funda
eficácia para fins de classificação;
d) realizar diligências em s
acessórios ou que não prejudiquem
ata dos trabalhos. 
16.11 Sempre que a proposta n
subsequente, haverá nova verifica
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/200
 
17 DA DOCUMENTAÇÃO DE
17.1 Como condição prévia a
classificada em primeiro lugar, a 
especialmente quanto à existênci
mediante a consulta aos seguintes 
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A(S) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em
 proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Segu
m, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

(AMOSTRA(S) colocado(s) à disposição da Administração
anuseados e desmontados pela equipe técnica responsável p

inal da licitação, a(s) AMOSTRA(S) entregue(s) deverá(ão
DIAS, após o qual poderá(ão) ser descartada(s) pela Adm

verá(ão) colocar à disposição da Administração todas as co
ecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portug
or o caso. 
FICADA, por despacho fundamentado, a proposta do lici
revistos nos itens 16.8 a 16.10 deste Edital: 
nexar ou comprovar as informações exigidas neste Edital e s
 não atenda a todas as exigências de qualidade e às especif

tidade numérica e unidade métrica, conforme contida no Ter
DA a proposta que atende satisfatoriamente a todas as exigê
jo objeto proposto esteja tecnicamente conforme com as
ência. 
 DESCLASSIFICADA, a Pregoeiro  examinará a propos
de classificação, até a apuração de uma proposta que ate

entos fixados nos subitens anteriores. 
ta que melhor atenda aos fins pretendidos, segundo as regras
e habilitação. 

rmações e formalidades exigidas pelo presente Edital e seus
itante poderão ser dispensadas pela Pregoeiro, ou até mes
ferramenta "Enviar Anexo", a qualquer momento durante 
itividade e atingir a finalidade do certame, mediante despach

s apensos (ou anexados) a este Edital servem apenas como 
assificação, a apresentação de propostas ou documentos q
ntenham os elementos essenciais para comprovação das info
 propostas, e considerando o interesse público na maior com

entação de informações, documentos e ajustes na propo
 legais e editalícias; 

tméticos e/ou de percentuais e valores da planilha de custo e
ta às exigências legais e editalícias, vedada majoração do va
s que não alterem a substância e nem a validade jurídica da
 fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, at
cação; 
 em sítios oficiais e/ou via telefone para fins de complem
diquem a segurança da proposta do particular, sendo tudo c

osta não for aceita ou for desclassificada, e antes de a Preg
erificação automática, pelo Sistema, da eventual ocorrência 
23/2006, podendo reabrir-se os procedimentos previstos no i

ÃO DE HABILITAÇÃO 
révia ao exame da documentação de habilitação do licita
ar, a Pregoeiro  verificará o eventual descumprimento das c

istência de sanção que impeça a participação no certame 
uintes cadastros: 

MARAGIBE 

 

for(em) aceita(s), a Pregoeiro  
. Seguir-se-á com a verificação 
da às especificações constantes 

tração será(ão) tratado(s) como 
sável pela análise, não gerando 

erá(ão) ser recolhida(s) pelo(s) 
a Administração, sem direito a 

s as condições indispensáveis à 
ortuguesa, necessários ao seu 

o licitante que, ressalvadas as 

ital e seus anexos; 
specificações técnicas contidas 

no Termo de Referência. 
s exigências fixadas no Edital e 
om as especificações mínimas 

roposta subsequente e, assim, 
ue atenda a este Edital e seus 

 regras do Edital e seus anexos, 

e seus anexos que não afetem a 
té mesmo complementadas via 
rante a fase de julgamento, no 
espacho fundamentado. 
como orientação aos licitantes, 

entos que sejam elaboradas de 
as informações necessárias. 
ior competitividade possível no 

proposta escrita para fins de 

usto e formação de preços para 
 do valor global proposto; 
ica das propostas e documentos 
os, atribuindo-lhes validade e 

mplementação de informações 
tudo consignado, via CHAT, na 

Pregoeiro  passar à análise da 
rência do empate ficto, previsto 
os no item 12 deste Edital.  

 licitante detentor da proposta 
 das condições de participação, 
rtame ou a futura contratação, 



PREFEITURA

 
17.1.1 SICAF; 
17.1.2 Consulta Consolidada d

apf.apps.tcu.gov.br/); 
17.1.3 A consulta aos cadastro

majoritário, por força d
responsável pela prática 
Público, inclusive por int

17.1.3.1 Caso conste na 
Indiretas, o gestor dilige
Relatório de Ocorrências

17.1.3.2 A tentativa de b
similares, dentre outros.

17.1.3.3 O licitante será c
17.1.4 Constatada a existência d

participação. 
17.1.5 No caso de inabilitação, 

previsto nos arts. 44 e 
estabelecida para aceitaçã

17.2 Caso atendidas as condiç
SICAF, nos documentos por ele ab
qualificação econômica financei
SEGES/MP nº 03, de 2018. 
17.2.1 O interessado, para efeito

mediante utilização do si
terceiro dia útil anterior à

17.2.2 É dever do licitante atua
vigentes na data da aber
proposta, a respectiva doc

17.2.3 O descumprimento do su
eletrônicos oficiais emi
certidão(ões) válida(s), co

17.3 Havendo a necessidade
confirmação daqueles exigidos ne
formato digital, via sistema, no pra
a critério da Pregoeiro , sob pena d
17.4 Ressalvado o disposto n
documentação relacionada nos iten
17.5 A DOCUMENTAÇÃO 
17.5.1 HABILITAÇÃO JURÍD
17.5.1.1 EMPRESÁRIO 
Registro Público de Empresas Me

17.5.1.2 MICROEMPRE
Microempreendedor Individual, 
<www.portaldoempreendedor.gov

17.5.1.3 EMPRESA IN
constitutivo em vigor, devidamen
Pessoas Jurídicas, conforme o caso

17.5.1.4 SOCIEDADE E
devidamente registrado no órgão
o caso), JUNTAMENTE com o úl
posteriormente à referida consolid

17.5.1.5 SOCIEDADE P
os documentos de eleição de seus 
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ada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da 

adastros será realizada em nome da empresa licitante e
rça do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentr
rática de ato de improbidade administrativa, a proibição d
or intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritá
te na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
 diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
ências Impeditivas Indiretas. 
a de burla será verificada por meio dos vínculos societário
tros. 
 será convocado para manifestação previamente à sua descl
ncia de sanção, a Pregoeiro  reputará o licitante inabilitado,

ação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual oc
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguin
ceitação da proposta subsequente. 
condições de participação, a habilitação dos licitantes será

r ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularid
nanceira e habilitação técnica, conforme o disposto n

a efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE
 do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadas

erior à data prevista para recebimento das propostas; 
te atualizar previamente as comprovações constantes do S
a abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
iva documentação atualizada. 
 do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce
s emissores de certidões feita pela Pregoeiro lograr ê
a(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
sidade de envio de documentos de habilitação comple
dos neste Edital e já apresentados, o licitante será convoca
 no prazo de 02 (duas)horas, podendo ser prorrogado a requ
 pena de inabilitação. 
osto no item 8.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
os itens a seguir, para fins de habilitação 
ÇÃO DE HABILITAÇÃO no presente certame compree
JURÍDICA (conforme o caso): 
ÁRIO INDIVIDUAL: documento comprobatório da insc
as Mercantis competente (Junta Comercial); 
MPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - CCMEI - Cer
dual, cuja aceitação ficará condicionada à verificação d
or.gov.br>; 
A INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMIT
idamente registrado no órgão competente (Junta Comerci
 o caso); 
DE EMPRESÁRIA: ato constitutivo, estatuto ou con
rgão competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pe
m o último aditivo, ou SOMENTE o ato constitutivo consol
nsolidação; 
DE POR AÇÕES: além dos documentos exigidos no subi
 seus administradores; 

MARAGIBE 

 

 da União (https://certidoes-

ante e também de seu sócio 
, dentre as sanções impostas ao 
ição de contratar com o Poder 

itário. 
cia de Ocorrências Impeditivas 
rte das empresas apontadas no 

ietários, linhas de fornecimento 

 desclassificação. 
litado, por falta de condição de 

ual ocorrência do empate ficto, 
seguindo-se a disciplina antes 

es será verificada por meio do 
gularidade fiscal e trabalhista, à 
osto na Instrução Normativa 

iva SEGES/MP nº 03, de 2018 
 cadastramento no SICAF até o 

s do SICAF para que estejam 
njunto com a apresentação da 

, exceto se a consulta aos sítios 
grar êxito em encontrar a(s) 

omplementares, necessários à 
onvocado a encaminhá-los, em 
a requerimento do interessado e 

r, nos termos deste Edital, a 

mpreenderá: 

a inscrição do empresário no 

Certificado da Condição de 
ção da autenticidade no sítio 

IMITADA (EIRELI) – ato 
mercial ou Registro Civil das 

u contrato social em vigor, 
as Pessoas Jurídicas, conforme 

consolidado e aditivos firmados 

subitem anterior, apresentar 



PREFEITURA

 
17.5.1.6 SOCIEDADE S
do local de sua sede, acompanhada

17.5.1.7 EMPRESA OU
registro ou autorização para funcio

17.5.1.8 COOPERATIVA
aprovou, devidamente arquivado 
respectiva sede, bem como o regis
17.5.2 REGULARIDADE FIS
17.5.2.1 prova de inscriç
Físicas, conforme o caso; 
17.5.2.2 prova de inscriç
caso, relativo ao domicílio ou sed
contratual; 
17.5.2.3 prova de regula
expedida conjuntamente pela Se
Fazenda Nacional (PGFN), refere
por elas administrados, inclusive
1.751, de 02/10/2014, do Secretári
17.5.2.4 prova de regular
17.5.2.5 prova de inexis
apresentação de certidão negativ
Consolidação das Leis do Trabalh
17.5.2.6 prova de regular
licitante, relativa à atividade em cu
17.5.2.7 prova de regula
atividade em cujo exercício contra
17.5.3 QUALIFICAÇÃO TÉC
17.5.3.1 Pelo menos 01 
comprovando expressamente que a
17.5.4 QUALIFICAÇÃO ECO
17.5.4.1 Certidão negativ
Federal; 
17.5.4.2 Apresentação de
exigíveis e apresentados na forma 
17.5.4.2.1 Serão considerad

a)sociedades reg
a.1) por fotocóp
licitante. 
b)sociedades por
b.1) por fotocóp
devidamente aut
órgão equivalent
b.2) por fotocóp
Comercial da sed
c) sociedade cria

                                              
1

 Observação: Necessidade de a equ

de legislação especial incidente sobr
estes devem ser mencionados neste i
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DE SIMPLES: inscrição do ato constitutivo no Registro C
anhada de prova da indicação dos seus administradores; 
A OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA: decreto de autoriza
 funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a

ATIVAS: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil d

o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
E FISCAL E TRABALHISTA: 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou 

inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, Distrital e
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pel

 referente a todos os créditos tributários federais e à Dívid
lusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
cretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Gera
egularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos term
rabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio d
regularidade com a Fazenda Estadual, Distrital e Municipal
 em cujo exercício contrata ou concorre; 
regularidade com a Procuradoria Estadual domicílio ou sed
 contrata ou concorre. 

 TÉCNICA 
os 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de dir
e que a licitante forneceu/executou satisfatoriamente o objet
 ECONÔMICO-FINANCEIRA 

negativa de falências expedida pelo distribuidor da sede 

ção de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ú
forma da Lei; 
siderados como na forma da lei o balanço patrimonial assim
es regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):  
otocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial d

es por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
otocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abe
te autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

ivalente, ou  
otocópia do Balanço Patrimonial devidamente registrados 
 da sede ou domicílio da licitante. 
de criada no exercício em curso ou com integralização do Ca

         
 equipe técnica responsável pela elaboração do Termo de Refe

sobre o objeto a ser licitado, caso preveja requisitos de qual
ste item do Edital. 

MARAGIBE 

 

stro Civil das Pessoas Jurídicas 

utorização, assim como ato de 
ndo a atividade assim o exigir; 
 com a ata da assembleia que o 
Civil das Pessoas Jurídicas da 

 

as ou no Cadastro de Pessoas 

trital e Municipal, conforme o 
ade e compatível com o objeto 

iante apresentação de certidão 
 e pela Procuradoria-Geral da 
Dívida Ativa da União (DAU) 

ermos da Portaria Conjunta nº 
Geral da Fazenda Nacional. 

erviço (FGTS); 
stiça do trabalho, mediante a 
 termos do Título VII-A da 
 maio de 1943; 
icipal do domicílio ou sede do 

ou sede do licitante, relativa à 

de direito público ou privado, 
 objeto da licitação1. 

 sede da licitante e do âmbito 

is do último exercício social, já 

 assim apresentado: 

rcial da sede ou domicílio da 

e Abertura e de Encerramento, 
icílio da licitante ou em outro 

rados ou autenticados na Junta 

 do Capital Social: 

 Referência verificar a existência 

qualificação técnica específicos, 



PREFEITURA

 
c.1) fotocópia do
na Junta Comerc

e) O Bala
equivalente, dev
f) A comp
de índices de Liq
da aplicação das
 
L
G
= 

Ativo C
Passivo
 

 
S
G
= 

Ativo T
Passivo
 

 
L
C 
= 

     Ativo C

     Passivo 

 
f.1) As empresas
de Liquidez Ge
informados no B
10% (dez por ce

17.5.4.3 No caso de forn
como microempresa ou empresa 
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8

17.5.4.4 No caso de em
balanço patrimonial e demonstraçõ

17.5.4.5 É admissível o b

17.5.4.6 Caso o licitante
auditoria contábil-financeira, conf
as penas da lei, de que tal auditoria
17.5.5 DECLARAÇÕES 
17.5.5.1 TRABALHO D
trabalho noturno, perigoso ou insa
de aprendiz, nos termos do inciso 

17.5.5.2 FATO IMPEDI
habilitação no presente processo li

17.5.5.3 MICROEMPRE
atende aos requisitos do art. 3º da 

17.5.5.4 REQUISITOS D
condições de habilitação fixadas n

17.5.5.5 ELABORAÇÃO
forma independe a proposta comer

17.6 As microempresas e emp
efeito de comprovação de REGUL
17.7 A critério da Pregoeiro
competitividade do certame, pod
para fins de comprovação de reg
trabalhos tais diligências. 
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pia do Balanço de Abertura (ou atualizado), devidamente 
omercial da sede ou domicilio da licitante. 

 Balanço Patrimonial deve estar assinado por contador o
e, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabi
 comprovação da situação financeira da empresa será cons

 de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez C
ão das fórmulas, os quais deverão ser iguais ou superiores a 

tivo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
assivo Circulante + Passivo Não Circulante 

tivo Total 
assivo Circulante + Passivo Não Circulante 

tivo Circulante 

assivo Circulante 

 
presas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
ez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corr
s no BP ou certidão SICAF, deverão comprovar o Patrimôn
por cento) do valor estimado da contratação ou do item perti

e fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigid
presa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimo
to nº 8.538, de 2015); 
de empresa constituída no exercício social vigente, adm
nstrações contábeis referentes ao período de existência da so

vel o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato so

icitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser a
, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, o
ditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

HO DE MENOR - Declaração eletrônica de que não empre
u insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo, a parti
nciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 
PEDITIVO - Declaração eletrônica de que inexistem f

esso licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrê

MPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Decl
 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previsto

TOS DE HABILITAÇÃO - Declaração eletrônica de qu
adas no Edital e seus anexos; 
AÇÃO INDEPENDE DE PROPOSTA – Declaração eletrô
 comercial e seu(s) lance(s). 
 e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a do
EGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente algum
egoeiro , caso haja disponibilidade ON-LINE e seja f
, poderão ser realizadas consultas diretamente aos sítios 

de regularidade de situação dos licitantes, fazendo constar

MARAGIBE 

 

ente registrado ou autenticado 

ador ou por outro profissional 
ontabilidade; 

á constatada mediante obtenção 
idez Corrente (LC), resultantes 

ores a 1 UM: 

 1(um) em qualquer dos índices 
 Corrente (LC), calculados e 
trimônio Líquido não inferior a 
 pertinente. 

 exigido da licitante qualificada 
atrimonial do último exercício 

, admite-se a apresentação de 
a da sociedade; 
rato social/estatuto social. 
 ser acompanhados da última 
971, ou de uma declaração, sob 

 emprega menor de 18 anos em 
a partir de 14 anos, na condição 

tem fatos impeditivos para a 
ocorrências posteriores; 

Declaração eletrônica de que 
revistos nessa lei; 
de que cumpre plenamente as 

 eletrônica de que elaborou de 

a a documentação exigida para 
e alguma restrição. 
seja favorável à agilidade e 
sítios institucionais na Internet 
onstar, via CHAT, na ata dos 



PREFEITURA

 
17.8 Não havendo indicação
comprovação das exigências de h
emitidos há, no máximo, 180 DIA
17.9 Os licitantes deverão for
caso haja necessidade por parte da
 
18 DO JULGAMENTO DA H
18.1 Será acessado o SICAF p
lugar, para fins de verificação par
documentação de habilitação do(s)
18.2 Além da regularidade da
declarações eletrônicas para fins d
18.3 Para fins de julgamento d
E ENTIDADES EMISSORES DE
autenticidade dos documentos/cer
informações, sendo comprovadas 
18.4 Caso o licitante não seja
vencida, poderá a Pregoeiro  e/o
oficiais. 
18.5 Poderá ser INABILITAD
a) deixar de encaminhar ou 
b) apresentar certidão ou o
contidos nos itens 17.8 e 28.11 des
c) apresentar quaisquer doc
28.10 deste Edital; 
d) não contenha em seu a
licitação; 
e) não comprove exigência(
18.6 Sendo o licitante ME/EP
HABILITAÇÃO FISCAL E TRA
a) será o licitante declarad
definidos na Lei Complementar nº
b) será assegurado o prazo
convocação para assinatura da AR
período, a critério da Administra
débito, e emissão de eventuais 
habilitação. 
c) a não regularização da si
à contratação, sendo facultado à 
licitantes remanescentes, na ordem
ou até cancelar a licitação. 
18.7 Será HABILITADO o 
exigidas no item 17 deste Edital.
18.8 No julgamento da habil
previstas nos itens 16.8 a 16.10 de
 
19 DO RECURSO ADMINIST
19.1 Declarado o(s) vencedor
qualquer licitante poderá, de fo
INTENÇÃO DE RECORRER c
decisão(ões) pretende recorrer e po
19.2 O recurso administrativo
durante todo o certame, não sendo
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icação no corpo da própria certidão ou documento o
s de habilitação previstas nesta cláusula, serão considerad
0 DIAS da data da sessão inicial do presente certame. 

fornecer correio eletrônico (e-mail) e telefone(s) para p
arte da Administração. 

DA HABILITAÇÃO 
CAF para fins de consulta do cadastro do(s) licitante(s) cla
ão parcial da habilitação de cada licitante, sendo impresso 
o do(s) licitante(s). 
ade da documentação já abrangida pelo SICAF, serão vis
 fins de cumprimento do exigido no subitem 17.5.5 deste Ed
ento da habilitação, poderá haver a verificação em SÍTIOS 
ES DE CERTIDÕES E/OU DOCUMENTOS DIVERSOS,
tos/certidões e regularidade do licitante, ou até para fins de
vadas nos autos tais diligências. 
o seja cadastrado no SICAF, ou esteja com alguma certidã

e/ou a equipe de apoio realizar diligências eletrônica

ITADO o licitante que: 
ar ou de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no i
 ou outro documento com prazo de validade vencido, res

deste Edital; 
er documentos em desacordo com este Edital, inclusive qu

seu ato constitutivo atividade econômica compatível co

ência(s) de habilitação prevista neste Edital e seus anexos.
ME/EPP, não será motivo de INABILITAÇÃO a existên
 TRABALHISTA, sendo observado o seguinte procediment

eclarado habilitado no certame para fins de posterior re
ntar nº 123/2006. 
 prazo de 05 DIAS ÚTEIS, cujo termo inicial corresp
 da ARP ou do termo de contrato ou equivalente (item 27.1
inistração, para a regularização da documentação, pagame
ntuais certidões, visando levantar a(s) restrição(ões) ide

 da situação fiscal no prazo fixado na alínea anterior, haver
ado à PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAM
 ordem de classificação, para firmar o contrato ou equivale

O o licitante que comprovar satisfatoriamente todos as
dital. 
 habilitação, poderá a Pregoeiro adotar os procedimento

desta Edital. 

INISTRATIVO 
ncedor(es), a Pregoeiro  abrirá prazo mínimo de 30 MI
de forma imediata e motivada, em campo próprio do 
ER com registro da síntese de suas razões, isto é, in

er e por qual(is) motivo(s). 
trativo poderá atacar qualquer ato decisório ou procediment
 sendo meio adequado para impugnar regras do edital e seus

MARAGIBE 

 

ento oficial apresentado para 
iderados válidos todos aqueles 

para possíveis contatos futuros, 

(s) classificado(s) em primeiro 
resso o extrato que integrará a 

ão visualizadas e impressas as 
ste Edital. 
TIOS OFICIAIS DE ÓRGÃOS 
SOS, como forma de provar a 

fins de obtenção de certidões e 

certidão com prazo de validade 
trônicas diretamente nos sítios 

os no item 17 deste Edital; 
do, ressalvadas os permissivos 

ive quanto ao previsto no item 

vel com o objeto da presente 

xos. 
xistência de restrições na sua 

dimento: 
rior regularização, nos termos 

orresponderá ao momento da 
27.1), prorrogáveis por igual 

agamento ou parcelamento do 
s) identificada(s) na fase de 

, haverá a decadência do direito 
E CAMARAGIBEconvocar os 
uivalente (item 27.1) ou ARP, 

dos as capacidades subjetivas 

mentos, diligências e decisões 

0 MINUTOS, durante o qual 
io do sistema, manifestar sua 
 é, indicando contra qual(is) 

imento adotado pela Pregoeiro 
e seus anexos. 
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19.3 Havendo registro de IN
intenção de recorrer manifestada,
em razão da não observância dos p
19.4 Será rejeitada a INTENÇ
a) seja registrada por quem 
b) seja intempestiva; 
c) não ataque ato decisório o
d) fundamentada em mera
desconforme com o presente Edita
19.5 A recorrente que tiver su
do recurso, por meio de registro 
contrarrazões, também via sistema
19.6 Para justificar sua inten
licitante interessado poderá solici
próprio Sistema BCN. 
19.7 Decorridos os prazos d
fundamentadamente os fatos e f
retratação: 
a) reconsiderar, total ou par
b) manter inalterada a decisã
19.8 Em qualquer das situaç
devidamente instruído pela Preg
autoridade competente: 
a) decidir de pronto o mérit
também os fundamentos da decisã
b) determinar prévia emissã
decisão. 
19.9 Não é imprescindível hav
recurso e as razões escritas do resp
19.10 A não apresentação das r
do direito e julgamento do recurso
19.11 Não cabe recurso adesivo
19.12 Na análise e julgamento
pronunciamento da unidade técnic
e/ou Assessoria Contábil. 
19.13 O acolhimento do recurs
sendo reaberta a Sessão Pública pa
19.14 No caso de licitações 
suspenderá a tramitação do proces
ao prazo de validade da proposta
competente, sendo realizado o en
demais itens/grupos do objeto da l
 
20 DA REABERTURA DA SE
20.1 A Sessão Pública poder
ITEM(NS) do objeto que apresen
lances: 
a) Julgamento favorável e
preparatória ou da própria Sessão
dependam; 
b) Constatado erro/impropri
sendo retroagido o certame aos
declarada; 
c) Licitante declarado vence
sendo o certame retomado da fase 
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de INTENÇÃO DE RECURSO, a Pregoeiro  fará juíz
stada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em ca

a dos pressupostos recursais de admissibilidade. 
TENÇÃO DE RECURSO de caráter protelatório que: 
quem não tenha legítimo interesse; 

isório ou procedimental praticado pela Pregoeiro no certame
 mera insatisfação do licitante, sem alegação de qualq
e Edital e/ou com a legislação vigente. 
ver sua intenção de recurso aceita terá o prazo de 03 DIAS 
gistro no sistema, ficando as demais licitantes, desde logo
istema, em igual prazo, que começará a correr do término do
 intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou con
 solicitar vistas dos autos ou consultar as informações do

zos de apresentação de razões e contrarrazões, a Pre
os e fundamentos arguidos pelo(s) recorrente(s), podend

ou parcialmente, a decisão recorrida, reformando-a; ou, 
 decisão recorrida. 
situações contidas no item 19.7, o processo deverá se
Pregoeiro, à análise hierárquica superior para fins de d

 mérito do recurso, segundo os documentos e informações 
decisão da Pregoeiro . 
emissão de pareceres da área técnica interessada e/ou pare

el haver total correspondência entre os fatos e fundamentos
do respectivo recurso. 
o das razões referente à intenção de recurso registrada no s
ecurso, segundo os fatos e fundamentos indicados na própria
desivo por ocasião do exercício do direito de contrarrazoar.
mento do recurso, poderá a Pregoeiro  baixar em diligênc
 técnica responsável pela especificação do objeto, bem como

recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscet
lica para fins de prosseguimento do certame (item 20). 
ções com julgamento POR ITEM, a aceitação de inte
processo licitatório em relação ao(s) item(ns)/grupo(s) reco
oposta, o qual somente recomeçará a contar quando da de
o o encerramento da sessão e adjudicação do objeto pela
to da licitação. 

A SESSÃO 
poderá ser REABERTA, em prazo não inferior a 24 HO
presente os seguintes eventos, observada sempre a ordem 

vel em sede de recurso administrativo que leve à an
Sessão Pública, situação em que serão repetidos os atos

propriedade na aceitação e julgamento da proposta, ou no ju
e aos procedimentos imediatamente anteriores ao instant

 vencedor que não assinar a Ata de Registro de Preços ou 
a fase de aceitação e julgamento das propostas; 

MARAGIBE 

 

á juízo de admissibilidade da 
em campo próprio do sistema, 

rtame; e/ou 
 qualquer fato prejudicial ou 

DIAS para apresentar as razões 
e logo, intimadas a apresentar 
ino do prazo da recorrente. 
u contrarrazões de recurso, o 

ões do certame disponíveis no 

Pregoeiro  deverá analisar 
odendo, em sede de juízo de 

erá ser submetido, depois de 
s de decisão final, podendo a 

ações contidas nos autos, como 

u parecer jurídico para fins de 

entos indicados na intenção de 

a no sistema importa preclusão 
rópria intenção. 

azoar. 
iligência os autos para fins de 
 como para Assessoria Jurídica 

suscetíveis de aproveitamento, 

e intenção de recurso apenas 
) recorrido(s), inclusive quanto 

 da decisão final da autoridade 
to pela Pregoeiro em face dos 

24 HORAS, em relação ao(s) 
rdem classificatória da fase de 

 à anulação de atos da fase 
s atos anulados e os que dele 

u no julgamento da habilitação, 
nstante do erro/impropriedade 

os ou o instrumento contratual, 
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d) ME/EPP com restrição
não comprovar tal regularidade n
sendo reiniciados os procedimento
e) Licitante vencedor que n
assinatura da ARP ou do instrume
das propostas.  
20.2 Todos os licitantes rema
devidamente registrados no Sistem
a) A convocação se dará po
com a fase do procedimento licitat
b) A convocação feita po
documentação apresentada, sendo 
c) A convocação para reabe
municipalidade, <www.Matriz de 
publicações contidas naquele cana
20.3 À Sessão Pública reaber
Edital, a depender apenas da fase e
 
21 DA ADJUDICAÇÃO E H
21.1 Quando não houver recu
ao(s) licitante(s) cuja(s) proposta
encaminhará o processo, devid
HOMOLOGAÇÃO. 
21.2 Caso haja RECURSO A
autoridade competente para fins d
ao(s) vencedor(es), POR ITEM. 
21.3 Por meio de DESPACHO
a) homologar o certame par
b) anular, total ou parcialme
viciados; ou, 
c) revogar, total ou parcialm
público primário tutelado. 
21.4 Não havendo homologaç
o(s) licitante(s) liberado(s) dos com
 
22 DA PUBLICIDADE 
22.1 O presente Edital será pu
a) na Imprensa Oficial, em todos o
b) no BOLSA NACIONAL DE C
c) no Diário Oficial da União, qua
d) nos demais meios exigidos pela
22.2 Todos os atos do procedi
<www.Matriz de Camaragibe
BCN<www.bnc.org.br>. 
22.3 O Termo de Contrato o
publicado, em forma de extrato, na
 
23 DA DOTAÇÃO ORÇAMEN
23.1 Em se tratando de proc
instrumento não constitui obrigaç
objeto, torna-se dispensável a indi
contrato ou outro instrumento háb
 
24 DO PAGAMENTO E ATU
24.1 A liquidação e o pagamen
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strição da habilitação fiscal e trabalhista que seja ve
ade no prazo fixado neste Edital, nos termos do art. 43, 

imentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
 que não mantenha as condições de participação e de habil
strumento contratual, sendo reiniciados os procedimentos d

 remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 
Sistema BCN a data e hora de tal reabertura, observadas os 
ará por meio do Sistema BCN (CHAT ou evento de reabert
 licitatório; 
ita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados cont
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadas
 reabertura também será divulgada com antecedência por me
riz de Camaragibe.al.gov.br>, cabendo ao licitante acompan
e canal de acesso. 
reaberta aplica-se todos os procedimentos e regras de proc
 fase em que se retomarão os trabalhos. 

 E HOMOLOGAÇÃO 
r recurso administrativo, a Pregoeiro  encerrará a sessão e 

oposta(s) for(em) considerada(s) vencedora(s) do certame.
devidamente instruído, à apreciação da autoridade co

SO ADMINISTRATIVO, o processo será submetido à s
 fins de decisão final do recurso, homologação do certame

 
ACHO fundamentado, poderá a autoridade competente: 

e para produção de todos os efeitos de fato e de direito prev
cialmente, em razão de ilegalidade, determinando o aproveit

rcialmente, o certame por razões de conveniência e oportun

ologação do certame, decorridos 90 DIAS da data de abertu
os compromissos assumidos em sua(s) proposta(s). 

erá publicado, em forma de aviso, segundo valor de seu obje
odos os casos. 
 DE COMPRAS - BCN, em todos os casos. 
o, quando a fonte de Recursos for Federal.  
s pela legislação pertinente. 
rocedimento licitatório durante a chamada fase externa serã
agibe.al.gov.br> e no Portal BOLSA NACIONAL

trato ou equivalente (item 27.1) e/ou a Ata de Registro
ato, na Imprensa Oficial. 

AMENTÁRIA 
e procedimento licitatório realizado sob o Sistema de 
brigação para o órgão gerenciador e participantes da licitaç
 a indicação da dotação orçamentária, que somente será exig

hábil 

 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
gamento da despesa será realizado conforme disposto no Te

MARAGIBE 

 

ja vencedora do certame e 
t. 43, §1º da LC nº 123/2006, 
a etapa de lances; 
 habilitação até o momento da 
ntos de aceitação e julgamento 

anhar a Sessão reaberta, sendo 
as os seguintes meios: 
eabertura) ou e-mail, de acordo 

s contidos no SICAF ou na 
adastrais atualizados; e, 

por meio do sítio oficial da 
panhar as informações e 

e processamento fixadas neste 

são e ADJUDICARÁ o objeto 
rtame. Neste caso, a Pregoeiro  
de competente para fins de 

do à superior consideração da 
ertame e adjudicação do objeto 

to previstos na legislação; 
roveitamento dos atos não 

portunidade, à luz do interesse 

abertura das propostas, fica(m) 

u objeto: 

a serão divulgados via Internet 
ONAL DE COMPRAS - 

egistro de Preços (ARP) será 

a de Registro de Preço, cujo 
 licitação pela aquisição do seu 
rá exigida para formalização do 

 no Termo de Referência. 
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24.2 Havendo atraso de paga
alguma forma para tanto, será dev
e a correspondente ao efetivo adim

EM = Encargos Moratórios;  
N = Número de dias entre a data p
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de atualização financeir
  I = ( TX ) I = ( 6
   365  
em que TX é o percentual da taxa 
 
25 DO REAJUSTE E DA REV
25.1 Os preços registrados na 
25.2 Os preços referentes ao(s
da apresentação da proposta, nos t
25.3 Havendo comprovado de
menos, nos termos fixados nos art
25.4 No caso de desequilíbrio
quantum do impacto negativo na e
 
26 DAS SANÇÕES ADMINIS
26.1 São sanções passíveis de
sanções previstas na legislação per
a) advertência, nos casos d
b) multa diária de 0,3% (tr
c) multa de 5% (cinco por 
d) multa de 10% (dez por c
e) suspensão temporária do
Camaragibe e descredenciamento
10.520/2002; 
26.2 Os licitantes, assim com
respectivo(s) contrato(s), estarão s
a) Infrações de menor grav
primário: aplicação da sanção prev
b) Comportar-se de modo i
alínea “b” (calculada sobre o valor
c) Cadastrar propostas com
aplicação da sanção prevista na alí
d) Deixar de entregar docu
prevista na alínea “b” (calculada s
e) Não apresentar a docume
na alínea “b” (calculada sobre o va
f) Utilizar robô ou outro 
aplicação da sanção prevista na alí
g) Não apresentação de situ
empenho, salvo exceção do item 
adjudicado ao fornecedor) 
h) Apresentar documentação
adjudicado ao fornecedor) 
i) Fazer declaração falsa ou
sobre o valor total adjudicado ao f
j) Recusar-se a assinar o co
27.3: aplicação da sanção prevista
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 pagamento por parte da Administração, e não tendo o 
rá devida correção monetária do valor devido, entre a data p
o adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórm

EM = I x N x VP, onde: 

 data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 paga;  
anceira = 0,0001644, assim apurado: 

( 6 / 100 ) I = 0,0001644     

a taxa anual no valor de 6% 

 REVISÃO DE PREÇOS 
os na ARP não serão reajustados, conforme estabelece a leg
s ao(s) objeto(s) contratado(s) poderão ser reajustados se d
, nos termos fixados no Termo de Referência 
ado desequilíbrio contratual, caberá revisão de preços pac
os arts. 57, § 1º, 58, § 2º e 65, II, d, e §§ 5º e 6º, todos da Le

uilíbrio contratual, cabe à parte que alega demonstrar con
o na economia contratual. 

INISTRATIVAS 
eis de aplicação aos licitantes participantes deste certame
ão pertinente:  
asos de infrações de menor gravidade que não ensejem preju

(três décimos percentuais);  
o por cento);  
z por cento);  
ria do direito de participar de licitação e contratar com o
mento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos ter

 como a(s) empresa(s) com preços registrados na ARP 
tarão sujeitos às sanções do item anterior nas seguintes hipót
r gravidade que não acarretem prejuízos à Administração
o prevista na alínea “a”; 
odo inidôneo ou de forma a tumultuar o certame: aplicaç

o valor total adjudicado ao fornecedor); 
s comerciais eletrônicas com valores exorbitantes em re
 na alínea “b” (calculada sobre o valor total adjudicado ao f
 documentação exigida no edital ou solicitada pela Pregoe
lada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor); 
ocumentação e informações necessárias à contratação: apli
re o valor total adjudicado ao fornecedor); 
outro meio automático de envio de lances para obter v
 na alínea “c” (calculada sobre o valor total adjudicado ao fo

de situação fiscal e trabalhista regular no ato da assinatura d
 item 18.7: aplicação da sanção prevista na alínea “c” (calc

ntação falsa: aplicação da sanção prevista na alínea “c” (cal

alsa ou cometer fraude fiscal: aplicação da sanção prevista
o ao fornecedor) 

ar o contrato ou equivalente (item 27.1) ou a ARP dentro d
evista na alínea “d” (calculada sobre o valor total da ARP o

MARAGIBE 

 

do o particular concorrido de 
 data prevista para o pagamento 
te fórmula:  

nto;  

  

e a legislação vigente. 
s se decorridos 1 ANO da data 

s pactuados, para mais ou para 
 da Lei 8.666/1993. 
ar concreta e objetivamente o 

ertame, sem prejuízo de outras 

 prejuízos à Administração;  

om o Município de Matriz de 
os termos do art. 7º. da Lei nº 

ARP e a(s) signatária(s) do(s) 
s hipóteses: 
tração ou ao interesse público 

plicação da sanção prevista na 

em relação ao valor máximo: 
o ao fornecedor); 
Pregoeiro: aplicação da sanção 

o: aplicação da sanção prevista 

bter vantagem na competição: 
o ao fornecedor) 
atura do contrato ou da nota de 
” (calculada sobre o valor total 

c” (calculada sobre o valor total 

revista na alínea “c” (calculada 

ntro do prazo previsto no item 
RP ou do Contrato); 
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26.3 No caso de descumprim
penalidades definidas no referido d
26.4 Em caso de ocorrência d
Contratos, não contemplado nas 
aplicação da sanção apropriada ao
26.5 Comprovado impedimen
Administração, em relação a um 
penalidades mencionadas. 
26.6 A critério deste Municí
gravidade da infração cometida, o
casos previstos no subitem 26.4
cumulativamente com quaisquer d
26.7 As multas previstas, cas
serão depositadas a crédito do Mu
26.8 As penalidades fixadas 
SECRETARIA MUNICIPAL D
assegurados à empresa o contradit
 
27 DA CONTRATAÇÃO 
27.1 A contratação do objeto 
despesa ou autorização de comp
objeto a ser cumprido e das condiç
27.2 A vigência da(s) contrata
no Termo de Referência. 
27.3 O particular com preços
prazo de 05 DIAS, contados da 
contrato, nos termos do art. 64, d
período, quando solicitado pelo li
pela Administração. 
27.4 Convocado para assinatu
particular deverá (conforme o cas
Edital e seus anexos. 
27.5 O Contratado fica obriga
que porventura se fizerem necessá
8.666/1993. 
27.6 A recusa do particular em
vigência da ARP, sujeita-o às sanç
legalmente estabelecidas. 
27.7 A contratada ficará obri
condição para contratação. 
 
28 DAS DISPOSIÇÕES GERA
28.1 A critério da Administraç
a) ter a abertura da sessão A
Imprensa Oficial e registro no Sis
de esclarecimentos e/ou impugnaç
b) ser SUSPENSA, por con
registro no Sistema BCN, para fin
c) ser REVOGADA, a juí
público, decorrente de fato super
conduta. 
d) ser ANULADA, de ofício
Despacho escrito e devidamente 
ilegalidade. 
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mprimento das ocorrências elencadas no Termo de Refer
erido documento. 
ência de inadimplemento de termos deste Edital, da futura
o nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à
ada ao caso concreto, observado o princípio da proporcional
edimento ou reconhecida força maior, devidamente ju
 a um dos eventos arrolados no subitem 26.2 ou 26.3, a e

unicípio, nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666
tida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subite
26.4, a sanção prevista na alínea “e” do item 26.1 poderá
quer das multas previstas nas alíneas “b” a “d” do mesmo di
s, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião d
o Município, no prazo que o despacho de sua aplicação dete

xadas neste item serão aplicadas através de Processo Ad
AL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAM
ntraditório e a ampla defesa. 

bjeto da presente licitação será formalizada por intermédio
 compra, contendo as informações fundamentais relativas 
condições gerais contratadas, nos termos do art. 62, caput, d
ontratação(ões) decorrente(s) desta licitação observará os pr

preços registrados na ARP será NOTIFICADO, via e-mai

os da convocação, assinar e retirar a nota de empenho d
. 64, da Lei 8.666/1993. O aludido prazo poderá ser prorro
pelo licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra m

sinatura ou aceitar da nota de empenho de despesas ou da 
 o caso) apresentar a documentação necessária para tanto, 

 obrigado a aceitar, nas mesmas condições propostas, os a
ecessários, até o limite legalmente permitido, nos termos d

ular em atender às convocações deste item, desde que oco
s sanções previstas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo

á obrigada a possuir sede ou filial no Município de Matr

GERAIS 
nistração, poderá a presente licitação: 
ssão ADIADA, por conveniência da Administração, media

no Sistema BCN, para fins de obtenção de melhores condiç
ugnações do edital, ou por outras razões de interesse da Inst

or conveniência da Administração, mediante prévia publicaç
ara fins de readequação de eventuais falhas e/ou inadequaçõe
a juízo da Administração, se considerada inoportuna ou in
 superveniente devidamente comprovado, pertinente e suf

 ofício ou por provocação de terceiros, caso haja invalidade
mente fundamentado, podendo ser aproveitados os atos p

MARAGIBE 

 

 Referência serão aplicadas as 

 futura ARP e dos respectivos 
erá à apuração do dano para 

cionalidade. 
nte justificado e aceito pela 

, a empresa ficará isenta das 

8.666/1993, e considerando a 
 subitem 26.2, assim como nos 
poderá ser aplicada isolada ou 
smo dispositivo. 
sião de pagamentos futuros ou 
ão determinar. 
so Administrativo a cargo da 
EJAMENTO, no qual serão 

rmédio de nota de empenho de 
ativas às partes pactuantes, ao 
aput, da Lei 8.666/1993. 
á os prazos e condições fixados 

mail ou por ofício, para, no 
nho de despesas ou termo de 
prorrogado uma vez, por igual 
orra motivo justificado e aceito 

ou da autorização de compra, o 
tanto, nos termos fixados neste 

s, os acréscimos ou supressões 
mos do art. 65, § 1º, da Lei nº. 

ue ocorram dentro do prazo de 
ejuízos das demais penalidades 

Matriz de Camaragibe como 

 mediante prévia publicação na 
ondições de análise de pedidos 

da Instituição. 
ublicação na Imprensa Oficial e 
quações identificadas. 
 ou inconveniente ao interesse 
 e suficiente para justificar tal 

lidade ou ilegalidade, mediante 
atos pretéritos ao momento da 



PREFEITURA

 
28.2 A anulação do procedim
contaminados pela ilegalidade dec
28.3 Nenhuma indenização se
de documentos relativos a esta lici
28.4 A Pregoeiro , ou autori
destinadas a esclarecer ou compl
melhor alcançar a finalidade públi
28.5 Na contagem dos prazos 
se-á o do vencimento, e consider
contrário, conforme determina o a
28.6 As regras do presente cer
não comprometam o interesse púb
28.7 A participação nesta licita
ato de convocação, independentem
28.8 Será aceito como comuni
documentos, correspondências, c
registradas no Sistema BCN ou pu
28.9 Os procedimentos de 
HABILITAÇÃO complementar de
a) a Pregoeiro  convoca
complementar, por meio da opção
nos itens 15.3 e 17.6 deste Edital, 
critério da Pregoeiro , desde que a
b) na impossibilidade do e
ao(s) licitante(s) o seu envio por e
fixados. Neste caso, a referida do
Camaragibe<http://www.Matriz d
c) se o licitante não estiver
prazo indicado na alínea "a" deste
participar da licitação e ter sua pro
item 9.4 deste Edital; 
d) para fins de viabilização
vezes se fizerem necessárias, tendo
28.10 Sob pena de inabilitação
deverá ser emitida em nome do lic
devendo ser observado o seguinte:
a) no caso em que o licitante
b) no caso em que o licitan
quanto à Certidão Negativa de Dé
para a matriz e a filial; como ta
licitante que proceda ao recolhim
c) será dispensada a aprese
natureza apenas seja emitido em n
d) o CNPJ indicado nos d
estabelecimento do licitante que ef
e) Caso a contratada opte 
constante do contrato, deverá co
estabelecimento que efetivamente 
28.11 Na hipótese de o licitante
ESCRITA, poderá o julgamento 
no Sistema BCN, caso conste de
suficientes, de maneira que seja po

 
 
 
 

URA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMAR
CNPJ: 12.342.663/0001-73 

 

cedimento licitatório induz a da contratação, mantendo-se h
de declarada. 
ção será devida às empresas licitantes pela elaboração de p
sta licitação. 
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, pod
complementar a instrução do processo, no sentido de am
 pública pretendida com o presente certame. 
razos previstos neste instrumento convocatório, excluir-se
nsiderar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for ex
na o art. 110, da Lei nº. 8.666/1993. 
nte certame serão sempre interpretadas em favor da ampliaç
se público primário, a finalidade e a segurança da contrataçã
ta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das regr
dentemente de declaração expressa. 
omunicação oficial e/ou meio de prova das formalidades in
ias, comunicação e/ou notificações encaminhadas por f
 ou publicada na Imprensa Oficial, nos termos da legislação

s de envio da PROPOSTA COMERCIAL e da D
ntar deverão observar seguintes as regras: 
vocará a(s) empresa(s), via CHAT, para encaminhar a
 opção “ENVIAR ANEXO” do Sistema BCN, segundo os p
dital, contados da convocação da Pregoeiro , prorrogável a 
 que a situação assim exija. 
 do encaminhamento da proposta ou documentação via 
 por e-mail <licitacao.de.Matriz de Camaragibe@gmail.com

rida documentação será disponibilizada no sítio oficial do 
atriz de Camaragibe.al.gov.br>; 
estiver logado e/ou não responder, via CHAT, à convocaç
" deste item para envio da documentação solicitada, sob pen
sua proposta DESCLASSIFICADA ou ser INABILITADO,

lização operacional, a Pregoeiro  poderá convocar e reco
, tendo em vista a finalidade do ato e a ampliação da compe

ilitação ou desclassificação, toda a proposta e documenta
 do licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, 
uinte: 

icitante seja matriz, a documentação deverá ser emitida com
licitante seja filial, a documentação deverá ser emitida co
de Débito (CND) perante o INSS, desde que conste no próp
mo também, quanto ao Certificado de Regularidade de S
lhimento dos encargos de forma centralizada; 
apresentação, no nome e no CNPJ da filial, daquele doc
 em nome da matriz; 
nos documentos da proposta de preços e da habilitação

 que efetivamente executará o objeto da presente licitação.
 opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (mat
erá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecime
mente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos. 
citante não atender ao chamado para anexar ou enviar a PR
ento ser realizado com base na proposta comercial eletrônic
ste descrição completa do objeto licitado com todas as in
seja possível a análise da qualidade do objeto proposto, a cri

MARAGIBE 

 

se hígidos todos os atos não 

o de proposta ou apresentação 

, poderá promover diligências 
de ampliar a competição e de 

se-á o dia do início e incluir-
for explicitamente disposto em 

mpliação da disputa, desde que 
tratação. 
as regras constantes do presente 

des inerentes a este certame, os 
por fax e e-mail, bem como 
slação. 
da DOCUMENTAÇÃO DE 

har a referida documentação 
o os prazos específicos fixados 

ável a pedido do licitante e/ou a 

 via Sistema BCN, faculta-se 
ail.com>, observados os prazos 
ial do Município de Matriz de 

vocação da Pregoeiro , terá o 
ob pena de decair do direito de 
ADO, observado o disposto no 

e reconvocar “Anexo” quantas 
competitividade. 
mentação exigida neste Edital 
ente, com endereço respectivo, 

a com CNPJ da matriz; 
ida com CNPJ da filial, exceto 
o próprio documento a validade 
e de Situação (FGTS), para o 

e documento que pela própria 

ilitação deverá ser do mesmo 
 

J (matriz ou filial) distinto do 
lecimento contratado como do 

r a PROPOSTA COMERCIAL 
trônica inicialmente cadastrada 
s as informações necessárias e 
, a critério da Pregoeiro . 
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28.12 O licitante que abandona
documentação de habilitação exig
sujeitar-se às sanções administrati
que seu ato ensejar. 
28.13 As empresas participante
outros documentos se expressam
comunicação (CHAT), sob pena de
28.14 Somente haverá a necess
dos documentos originais não-digi
28.15 A documentação original
solicitada expressamente pela Pre
solicitação, ao endereço constant
Instituição. 
28.16 Os casos omissos neste
princípios aplicáveis à Administra
Leis nºs. 8.666/1993 e 10.520/200
8.538/2015, e na IN nº 05/2017 -
28.17 Maiores esclarecimentos 
endereço constante do preâm
Camaragibe@gmail.com> 
28.18 Na formação de cadastro
reduzir seus preços ao valor da pro
28.19 A apresentação de novas
relação ao licitante melhor classifi
28.20 Havendo um ou mais l
vencedor, estes serão classificado
competitiva. 
28.21 Esta ordem de classificaç
será utilizada acaso o melhor colo
previstas nos artigos 20 e 21 do De
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ndonar o certame, deixando de enviar a proposta comerci
o exigidas neste edital e seus anexos, poderá ser desclas

nistrativas previstas neste edital, sem prejuízo das responsa

ipantes do certame somente deverão encaminhar propostas, 
samente solicitado pela Pregoeiro, mediante notificação

ena de serem estes descartados. 
necessidade de comprovação do preenchimento de requisito

digitais quando houver dúvida e relação à integridade do 
riginal ou cópia (autenticada nos termos do art. 3º da Lei n

Pregoeiro, deverá ser encaminhada, no prazo de 05 D
nstante no preâmbulo deste Edital e em atenção à Gerê

 neste edital e seus anexos serão resolvidos pela Pregoe
inistração Pública e às licitações públicas, como também na
0/2002, Lei Complementar nº 123/2006,nos Decretos nºs 10

- SG/MPDG. 
entos e informações sobre este pregão eletrônico serão pre
preâmbulo deste edital, pelo endereço eletrônico 

adastro de reserva após o encerramento da etapa competiti
 da proposta do licitante mais bem classificado. 
 novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
lassificado. 

mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em val
ificados segundo a ordem da última proposta individual ap

sificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada na
r colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
 do Decreto n° 7.892/213. 

Matriz de Camaragibe/AL, 20 de Julho de 2022.  
 
 
 

LUCAS VINICIUS ALVES SILVA 
Pregoeiro 
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mercial (e seus anexos) e/ou a 
esclassificado ou inabilitado e 
ponsabilidades civil e criminal 

ostas, declarações ou quaisquer 
icação efetuada pelo canal de 

quisitos mediante apresentação 
de do documento digital. 
 Lei nº 13.726/2018), caso seja 
 05 DIAS ÚTEIS, contado da 
 Gerência de Licitações desta 

Pregoeiro, que se baseará nos 
ém nas disposições contidas na 
 nºs 10.024/2019, 7.496/2013 e 

ão prestados pela Pregoeiro no 
nico <licitacao.de.Matriz de 

petitiva, os licitantes poderão 

ará o resultado do certame em 

m valor igual ao do licitante 
apresentada durante a fase 

ada nas contratações e somente 
egistro cancelado nas hipóteses 
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1. DO OBJETO 

1. Registro de Preços para 
serviços de assistência 
conforme especificações, 

2. Do órgão gerenciador

1. O órgão gerenciador s
3. Dos órgãos participan

1. Todas as Secretarias e órgãos

 
 
0. JUSTIFICATIVA E OBJETIV

1. O Serviço de contrataçã
corretiva de condicionado
Matriz de Camaragibe, o
esteja em plenas condiç
desempenho dos servidor

2. Assim,  a  manutenção  
sempre em boas condiçõe
estado de limpeza, rem
integridade e eficiência 
garantir  a qualidade  do
ambientes climatizados.

3. Já a manutenção corretiva
dispor de mão de obra es
retificação ou substituição
durante o funcionamento

4. Trata-se de contratação 
Prefeitura Municipal de 
condicionado Split, ACJ, C
compra, aos quais deve
utilização dos mesmos em

0. MODALIDADE DA LICITA

1. A aquisição dar-se-á pela
como critério de julgamen

2. O julgamento da licitação
de aceitação das proposta

3. O pregão eletrônico ocorr
4. Pelo interesse da adminis

 
 
0. DESCRIÇÃO DOS APAREL

DESCRIÇÃO 

Condicionador de ar Split de   9.00
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TERMO DE REFERÊNCIA 

ara futura e eventual contratação de empresa especi
cia técnica na manutenção preventiva e corretiva 
ões, condições e exigências estabelecidas neste Termo de

dor: 

or será a Secretaria Mun. de Administração. 
ipantes: 

gãos da administração direta e indireta de Matriz de Cam

JETIVO DA CONTRATAÇÃO 

tação de empresa especializada em instalação, man
nadores de ar se faz necessário para atender às necessi

, onde se exige que tenhamos um sistema de climati
ndições de uso, de forma a manter um ambiente sa
idores na realização de suas atividades. 

 preventiva  se  faz  necessária  para  que  os  equipam
dições de utilização, as quais estabelecem parâmetros pa
remoção das sujidades por métodos físicos e manu

  de  todos  os  componentes  dos  sistemas  de  clim
do  ar  de  interiores  e  prevenção  de  riscos  à  saúd

os. 

etiva justifica-se pelo fato da Prefeitura Municipal de Ma
ra especializada, em seu quadro de servidores, para a re
uição de peças e/ou componentes que porventura vierem
ento do sistema de climatização. 

ção de suma importância, haja vista que as Secretaria
de Matriz de Camaragibe possui em suas unidades de tr
CJ, Cassete e portátil, com mais uma porcentagem de 2
eve ser assegurada manutenção preventiva e corret

s em perfeitas condições de uso e durabilidade. 

CITAÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPU

pela modalidade licitatória denominada pregão, em sua
mento e classificação das propostas, o menor preço por g

ação será realizado pelo critério do MENOR PREÇO GLOB
ostas constante no edital. 
correrá sob o modo de disputa Aberto. 
inistração Pública, os valores de referência não serão div

RELHOS POR TIPO E CAPACIDADE. 

QUANT. 

9.000 btus 100 

MARAGIBE 

 

pecializada na prestação de 
iva dos ares-condicionados, 
o de Referência. 

Camaragibe/AL. 

manutenção, preventiva e 
essidades da Prefeitura de 
atização adequado e que 

e satisfatório para o bom 

ipamentos  sejam mantidos 
s para verificação visual do 
anutenção do estado de 

climatização,  de  forma  a  
saúde  dos  ocupantes  de  

Matriz de Camaragibe não 
 a realização de serviços de 
erem a apresentar defeitos 

arias e órgãos públicos da 
e trabalho aparelhos de ar 

de 20% para uma eventual 
rretiva, visando manter a 

SPUTA 

 sua forma eletrônica, tendo 
por global. 
LOBAL, observadas as regras 

 divulgados. 
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Condicionador de ar Split de   12.0

Condicionador de ar Split de   18.0

Condicionador de ar Split de   24.0

Condicionador de ar Split de   30.0

Condicionador de ar Split de   48.0

Condicionador de ar Split de   60.0

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 

 
 
0. DA MANUTENÇÃO PREV

1. A manutenção e recu
MANUTENÇÃO PREVENT
dos fabricantes, em con
experiência da CONTRA
recomendações e as med

2. Portaria n.º 3523/GM de
Manutenção, Operação e
interiores e nos níveis de

3. Norma ABNT NBR 14679
de Higienização; Norm
condicionamento de ar e

4. O PLANO DE MANUT
CONTRATANTE, que pod
à CONTRATADA por escr
acertos necessários. 

5. Caso   o   supervisor 
complementações nas 
aparelhos e sistemas, de

6. A manutenção corretiv
reparação, restauração, 
busca de corrigir falhas, 
quando da paralisação pa

7. Todo equipamento, com
necessitará de prévia au
devolução e a posterior r

8. Todas as peças, compo
CONTRATADA ao fiscal d

9. Nos aparelhos ou sistem
corretiva   somente   pod
decorre   de   defeito   co

0. DA TRANSFERÊNCIA DE A
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12.000 btus 100 

18.000 btus 50 

24.000 btus 25 

30.000 btus 25 

48.000 btus 25 

60.000 btus 25 

350 

REVENTIVA 

recuperação dos aparelhos serão executadas com 
ENTIVA apresentado no tópico 16 desteTermo de Refer
consonância com as orientações e demandas do fiscal d
TRATADA no ramo, tomando como base as inspeções,
 medidas corretivas determinadas pelas normas vigentes,

 de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, inclus
ão e Controle – PMOC, visando à preservação da qualida

is definidos pelo Ministério da Saúde; 

4679, que trata de sistemas de condicionamento de ar e
orma ABNT NBR 13971/1997, que trata de siste

 ar e ventilação – Manutenção Programada; 

NUTENÇÃO PREVENTIVA poderá ser alterado a q
 poderá modificar as rotinas e a periodicidade dos serviço
 escrito, a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias ú

sor   técnico   da   CONTRATADA   julgar   necessá
as rotinas de manutenção para o funcionamento s
, deverá submeter o assunto ao fiscal do contrato. 

etiva, caracterizada por serviços planejados ou não, 
ão, conserto, substituição de aparelhos, componentes, 
as, devendo ser minimizada com a prática constante da
o parcial ou total dos sistemas ou aparelhos envolvidos.

componente ou peça que necessitar ser removido par
autorização do fiscal do contrato. As despesas com a

ior reinstalação dos componentes correrão por conta da 

mponentes e materiais porventura substituídos deve
al do contrato. 

temas que se encontrem em período de garantia, os se
poderão   ser   executados   após   a   constatação   de  

coberto   pela   garantia   e   autorização   expressa   do 

 DE APARELHOS 

MARAGIBE 

 

om base no PLANO DE 
eferência e nas prescrições 
cal do contrato e a própria 
ões, os procedimentos, as 
tes, em especial: 

clusive quanto ao Plano de 
lidade do ar dos ambientes 

 ar e ventilação – Execução 
sistemas de refrigeração, 

a qualquer tempo pelo 
rviços, bastando comunicar 
ias úteis para promover os 

essárias   alterações   ou 
o seguro e eficiente dos 

ão, possui o objetivo de 
tes, acessórios ou peças na 
e da prevenção e planejada 
os. 

 para conserto em oficinas 
m a retirada, a remessa, a 
 da CONTRATADA. 

everão ser entregue pela 

s serviços de manutenção   
  que   o problema   não   

do CONTRATANTE. 
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1. A    transferência    de

satisfatoriamente ao am
ambiente; 

2. A CONTRATADA será res
aparelhos indicados pela

3. Antes de realizar a reins
para verificar se o equi
substituição de alguma p

0. APRESENTAÇÃO DE RELA

1. A CONTRATADA deverá
Fiscal/Fatura dos Serviço
corretivas devidamente p

2. Deverão constar deste r
preventiva e corretiva re
ou materiais, a análise d
eficiência e a confiabilida

0. DAS CONDIÇÕES ESPECIF

1. A CONTRATADA não po
parcialmente, o objeto 
8.666/93, desde que pre

2. A empresa vencedora d
para execução de quaisq

0. DA DESCRIÇÃO DOS SER

1. Serão realizados todos 
condicionado, quando n
componentes; 

2. A contratada deverá exe
como   a   substituição 
garantias ofertada para t

0. DO FORNECIMENTO DE P

1. A empresa vencedora da
suficientes com base na 
que deverão ser substitu
neste   termo   de referên

2. Serão substituídas todas
prévio   expedido   pela 
condicionado; 

3. Quando da substituição
pelo    fabricante, não   

4. Na absoluta falta de peç
licitação, poderá a adm
recomendada pelos fabri
bem como a segurança d

0. DOS PRAZOS PARA EXEC
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de    aparelhos    ocorrerá    quando    não    
o ambiente onde está instalado, ou quando estiver 

 responsável por todo material necessário para a execuç
pela CONTRATANTE; 

reinstalação do aparelho, o técnico deverá realizar todo
equipamento está funcionado normalmente, ou se ha

a peça para o seu perfeito funcionamento. 

RELATÓRIOS E LAUDOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

rá apresentar ao fiscal do contrato, por escrito, ju
rviços, relatório mensal acompanhado das guias de man
nte preenchidas, assinado pelo supervisor técnico dos ser

te relatório mensal o descritivo das ocorrências e das r
a realizadas, informações sobre índices anormais de falh

ise de ocorrências extra rotina e eventuais sugestões, co
ilidade dos aparelhos e das instalações associadas. 

ECIFICAS. 

o poderá ceder ou transferir a terceiros, por qualque
jeto da fundamentação jurídica ressalvada as hipótes
 previamente autorizado pelo órgão requisitante; 

ra da licitação deverá possuir todas as ferramentas ap
aisquer serviços de manutenção; 

 SERVIÇOS. 

dos os serviços de manutenção mecânica ou elétric
do necessário efetuar também limpeza e instalação de

 executar às suas expensas os serviços que apresentarem
ão   de   peças   ali   empregadas, obedecendo   aos   lim
ara tais serviços, não inferior a 90 (noventa) dias. 

 DE PEÇAS. 

a da licitação deverá fornecer orçamento prévio de toda
 na planilha de preços de insumos e peças, os preços máx
stituídas para funcionamento   dos   aparelhos   de   ar 
ferência; 

das as peças sempre que necessário e após análise e ap
ela   Contratada   para   garantir   perfeito   funcionamen

ição, deverão ser aplicadas somente peças novas, origi
  sendo    aceito    sob    qualquer    hipótese    peças rec

 peça original no mercado, desde que fundamentado pel
administração autorizar, por escrito a substituição po

fabricantes, salientando que esta não deverá compromet
ça do equipamento e o comprometimento de outros com

XECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

MARAGIBE 

 

estiverem    atendendo 
er superdimensionado ao 

cução da transferência dos 

odos os testes necessários 
 haverá a necessidade de 

, juntamente com a Nota 
 manutenção preventivas e 
s serviços. 

as rotinas de manutenção 
 falhas em peças, aparelhos 
s, com vistas a maximizar a 

lquer forma, nem mesmo 
óteses previstas na lei nº 

s apropriadas e específicas 

trica, dos aparelhos de ar 
o de peças, além de outros 

rem vícios ou defeitos, bem   
limites estabelecidos como 

 todas as peças necessárias e 
 máximos a serem praticados 
ar   condicionado indicados   

 e aprovação de orçamento   
mento   dos aparelhos de ar 

riginais ou recomendadas    
s recondicionadas; 

 pela empresa vencedora da 
o por peça não original ou 
meter a qualidade do serviço 
 componentes; 
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1. O prazo máximo para ela

2. O prazo máximo para a e

a) Troca de peças origin

b) Limpeza do ar condic

0. Na impossibilidade de ex
deverá apresentar justificativa po

0. DA GARANTIA. 

1. Após o recebimento defi

2. As peças terão garantia
deverá permanecer; 

0. DA REALIZAÇÃO DOS SER

1. O custo dos serviços dev

2. Todos os serviços a sere
dos serviços da secretari

3. Deverá ser emitido um o

a) Marca e tipo de equipa

b) Quantidade e preço da

c) Resumo dos serviços a

d) Tempo de garantia das

 
 
0. Caso seja aprovado o or
autorizado; 

0. Caso seja rejeitado o orç
cobrado qualquer custo pelo orça

0. Os serviços devem ser in
conclusão do serviço no mesmo d
período da manhã, uma vez que o

0. A CONTRATADA deverá 
corridos, contados da assinatura d

0. A empresa CONTRATAD
contratado que eventualmente im
climático devido ao calor, quando
de servidores, empregados cedido

0. No caso de serviços d
CONTRATADA deverá, após a co
máximo de até 3 (três) horas.  

0. No caso de serviço de
natureza, a CONTRATADA deverá
sanar o problema em até 1 (uma)
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a elaboração do orçamento é de 24 horas, contados da or

a a execução dos serviços, contados a partir da aprovaçã

riginais – máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

ndicionado - máximo de 02 (dois) dias úteis; 

execução dos serviços conforme prazos do subitem 11
a por escrito, em tempo hábil para a aprovação, e dentro

 definitivo, os serviços terão garantia mínima de 03 (três) 

ntia mínima de 03 (três) meses. Caso o fabricante ofe

S SERVIÇOS. 

 deverá ser de acordo com os preços fixados em ata ou co

serem realizados pela empresa contratada deverão ser p
taria solicitante e autorização, podendo a mesma aprová

m orçamento para cada equipamento, devendo const

uipamento; 

o das peças de reposição e materiais de consumo; 

os a serem realizados; 

a das peças e serviços; 

o orçamento, a empresa contratada receberá o orçamen

 orçamento do equipamento será retirado da empresa c
orçamento ou pela estadia do equipamento em seu estab

er iniciados no máximo até às 09 horas, visando garantir
o dia e sem extrapolar o horário comercial. Preferindo

ue o horário de funcionamento padrão do Município é de

erá executar a primeira manutenção preventiva no praz
ura da ata ou contrato.  

TADA deverá programar e informar a administração
te implicarem em interferências com as atividades do Ó
ando do desligamento dos aparelhos, barulho, poeira, ev
didos de outros órgãos ou terceirizados.  

s de manutenção corretiva para a solução de ano
a comunicação da CONTRATANTE, iniciar os procedime

 de manutenção corretiva emergencial, decorrente d
verá, após a comunicação da CONTRATANTE, adotar pr
ma) hora.  

MARAGIBE 

 

a ordem de serviço; 

vação do orçamento será: 

11.2, a empresa contratada 
tro dos prazos estipulados; 

rês) meses; 

 ofereça garantia maior esta 

u contrato; 

ser precedidos de solicitação 
rová-lo ou não; 

ar neste: 

mento original devidamente 

esa contratada, sem que seja 
stabelecimento. 

antir, na maioria dos casos, a 
do-se, sempre que possível o 
 é de 08h às 16h.  

prazo de até 15(quinze) dias 

ção a execução do serviço 
do Órgão, como desconforto 
a, evacuação parcial ou total 

anormalidades eventuais, a 
imentos corretivos no prazo 

e de acidente de qualquer 
r providências no sentido de 



PREFEITURA

 
0. Caso a CONTRATADA nã
autorizada a contratar os neces
respectivos, sem que tal fato o is
qualquer perda de garantia dos eq

0. A solicitação de serviço d
meio de comunicação verbal (tele

1. Observar estritamente as rec
indicadas para a elevação da 

2. Zelar pela integridade física
acessórios, apoios e realizaçã

1. Manter limpos os compo
ventiladores, venezianas, gre
agentes nocivos à saúde hum

2. Utilizar, na limpeza dos com
devidamente registrados no M

3. Manter em condições de ope

4. Remover as partículas sólid
acondiciona-las em recipiente

5. Preservar a captação de ar e
saúde humana;  

6. Garantir a adequada renovaç

0. Todos os serviços conc
técnica e financeira, na presença
efetiva realização das rotinas re
manutenção corretiva, ao restabe

0. Na execução dos serviç
produtos biodegradáveis registr
classificadas como carcinogênicas
equipamentos de ar condicionado

0. DA HABILITAÇÃO TÉCNIC

1. As licitantes deverão aprese
direito público ou privado, co
deste Termo de Referência.

2. A comprovação deverá ser 
carimbados e em papel timbr

3. Para comprovação das condiç

4. Habilitação Jurídica:  

5. Registro comercial, no caso d

6. Ato constitutivo, estatuto o
sociedades empresárias e, no
seus administradores;  
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não promova o devido atendimento nos prazos fixad
ecessários serviços de outra empresa e a cobrar da 
 o isente da aplicação de sanção contratual ou provoqu
os equipamentos e materiais pertencentes aos equipame

iço de manutenção corretiva, eventual ou emergencial po
(telefone) e escrita (e-mail ou oficio).  

s recomendações dos fabricantes e as instruções consta
 da vida útil e melhoria do rendimento dos equipamento

ísica das instalações, mediante eliminação de focos de
zação de serviços de purga, pintura e revestimentos prote

mponentes dos equipamentos (bandejas, serpenti
, grelhas, difusores e outros) de forma a evitar a difu
humana e manter a boa qualidade do ar interno;  

componentes dos equipamentos de ar condicionado, 
 no Ministério da Saúde para esse fim;  

 operação os filtros, promovendo sua substituição, quand

sólidas, retiradas dos equipamentos de ar condicion
ientes e locais adequados;  

 ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas 

vação do ar no interior dos ambientes climatizados;  

oncluídos deverão ser testados pela CONTRATADA, so
nça da FISCALIZAÇÃO, ficando a aceitação final condicio

s relativas à manutenção preventiva programada, assim
tabelecimento do uso do sistema de ar condicionado.  

erviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA 
gistrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a 
icas, teratogênicas e mutagênica, ou que venham causa

nado.  

CNICA  

esentar no mínimo um atestado ou certidão expedido
o, comprovando que a licitante já realizou fornecimento 

 

ser feita por meio de apresentação de documentos 
imbrado da empresa ou órgão que adquiriu os produtos.

ndições de habilitação serão exigidos os seguintes docum

o de empresário individual;  

to ou contrato social em vigor, devidamente registra
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de d

MARAGIBE 

 

ixados, fica a CONTRATANTE 
da CONTRATADA os custos 
oque, para a CONTRATANTE, 
amentos de ar condicionado. 

al poderá ser formalizada por 

nstantes de normas técnicas 
ntos;  

s de corrosão, instalação de 
rotetores.  

entinas, desumidificadores, 
difusão ou multiplicação de 

do, produtos biodegradáveis 

ando necessário;  

cionado após a limpeza, e 

nas que apresentem riscos à 

A, sob sua responsabilidade 
dicionada à comprovação da 
assim como, na hipótese de 

DA deverá utilizar somente 
 a utilização de substância 
usar danos ou corrosões nos 

dido por pessoa jurídica de 
nto compatível com o objeto 

tos devidamente assinados, 
tos. 

cumentos:  

istrado, em se tratando de 
de documento de eleição de 



PREFEITURA

 
7. A comprovação do Ato Cons

ou o Estatuto acompanhado 
contemplando as alterações p

8. Ato constitutivo/contrato soc
exercício;  

9. Certidão expedida por Órgão
sociedades simples;  

10. Decreto de autorização, em s
e ato de registro ou autorizaç
assim o exigir. 

11. Regularidade fiscal e trabalh

12. Prova de inscrição no Cadastr

13. Prova de regularidade para c
ao seu ramo de atividade e co

14. Prova de regularidade peran
mediante apresentação da Ce
Ativa da União e com o INSS;

15. Prova de regularidade perant
da Certidão de Regularidade 

16. Prova de regularidade peran
Débitos Trabalhistas (CNDT), 

 
 
0. Relativos à Qualificação 

0. Certidão negativa de f
patrimonial, conforme o caso, ex
prazo de validade previsto na pró
data da sua apresentação; 

0. Balanço Patrimonial - do
apresentação de balanço patrimo
a sua substituição por balancetes
encerrado há mais de 03 meses d

0. No Balanço Patrimonial d
respectivo registro no Conselho R

 
 
0. Qualificação técnica: 

0. O proponente deverá c
compatíveis com o objeto da
fornecido(s) por pessoas jurí
atendimento ao objeto da 
demonstre(m) a realização d
com indicação expressa de re

0. Documentação Complem
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onstitutivo em vigor poderá ser feita mediante apresen
ado de todas as alterações posteriores, se houver, ou pe
ões posteriores, se houver;  

 social, no caso de sociedades simples, acompanhado d

rgão de Registro Público comprovando inscrição do ato 

em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
rização para funcionamento expedido pelo órgão compet

balhista:  

astro de Pessoas Jurídica na Secretaria da Receita Federa

ra com a fazenda municipal relativo ao domicílio ou sed
 e compatível com o objeto contratual;  

rante a Fazenda Nacional expedida pela Secretaria da R
a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos T
SS;  

rante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
ade Fiscal (CRF). ou Certidão Positiva com efeitos de Nega

erante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 
T), em cumprimento ao disposto na Lei 12.440/2011. 

ção Econômico-Financeira: 

e falência ou recuperação judicial, ou liquidação ju
, expedida pelo distribuidor da sede da Empresa, ou de 

a própria certidão, ou, na omissão desta, expedida com

do último exercício social, já exigível e apresentado na
rimonial pelo SPED), que comprove a boa situação financ
etes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado po
es da data de apresentação da Proposta;  

ial deverá constar os dados do Contador responsável pe
ho Regional de Contabilidade - CRC;  

rá comprovar que está apto para desempenhar as a
o da presente licitação, apresentando atestado(s) de des
 jurídicas de direito público ou privado, comprovando a
da presente licitação. Entendem-se como compatível(

ão de prestação de serviços de manutenção preventiva
e realização de serviços em veículos tipo ônibus e micro

plementar: 

MARAGIBE 

 

sentação do Contrato Social 
u pelo Contrato Consolidado 

do de prova de diretoria em 

ato constitutivo, em caso de 

a em funcionamento no País, 
petente, quando a atividade 

deral (CNPJ); 

 sede do licitante, pertinente 

da Receita Federal do Brasil, 
os Tributos Federais, à Dívida 

TS), mediante apresentação 
egativa. 

ão da Certidão Negativa de 

o judicial, ou de execução 
 de seu domicílio, dentro do 

com até 30 dias contados da 

o na forma da lei (admitida a 
nanceira da Empresa, vedada 
o por índices oficiais quando 

l pela escrita contábil, com o 

as atividades pertinentes e 
 desempenho(s) anterior(es), 
o a capacidade técnica para 
ível(is) o(s) atestado(s) que 
tiva e corretiva de veículos, 

cro-ônibus. 



PREFEITURA

 
0. Declaração de inexistênc
Lei nº. 8666/93, e de atendimento

0. Em atendimento à det
1.793/2011-Plenário, como condi

0. Aos registros impediti
Suspensas/CGU (Portal da Transp

0. Aos registros impeditivo
Condenações Cíveis Por Ato de I
www.cnj.jus.br). 

0. Lista de Inidôneos, mant

0. DA FORMA DE PAGAME

1. A execução da manutenç
consumo   e   peças   de
caso; 

2. Eventuais descontos pro
ocasião do orçamento; 

0. PLANO DE MANUTENÇÃ

1. A   manutenção   preventiva 
nos itens abaixo relacionado
atingir o perfeito funcioname

a)    SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

● Limpeza dos painéis e fil

● Verificar   e   eliminar  
bandeja; 

● Verificar a operação de d

● Verificar   o   estado   de
contém bolor); 

● Verificar a vedação dos p

● Lavar a badeja e ser
desengraxantes e corros

● Limpar o gabinete do co

● Verificar e eliminar nas f

● Limpar o elemento filtra

● Verificação de danos a p

● Limpeza dos ventiladore

● Verificação de ruídos e v

● Verificação conexões de

● Medir amperagem, tens

● Verificar bornes e conex

● Remoção da frente plást
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tência de fato impeditivo na habilitação, na forma do pa
ento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 

 determinação do Tribunal de Contas da União, con
ndição habilitatória serão realizadas as seguintes consult

ditivos de contratação no Cadastro Nacional de 
nsparência – www.transparencia.gov.br); 

itivos de contratação por improbidade administrativa n
de Improbidade Administrativa (Portal do Conselho Nac

antida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (www.tcu

MENTO 

tenção conforme tabela de serviço, acrescentados os va
de   reposição, eventualmente   fornecidas   pela   emp

 promocionais cedidos pela contratada deverão ser con
 

NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEMELHANTE. 

tiva   nos   aparelhos   compreenderá   a   execução   dos 
ados, mesmo aqueles que, embora não citados, sejam 

amento: 

ÃO PREVENTIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES D

 e filtros de ar e condicionador; 

  sujeira, danos   e   corrosão   no   gabinete, na   mold

 de drenagem de água da bandeja; 

de   conservação   do   isolamento   termoacústico (se

os painéis de fechamento do gabinete; 

serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem
rrosivos; 

o condicionador; 

as frestas dos filtros; 

iltrante; 

s a pintura, 

dores (axial e centrifuga) 

s e vibrações anormais corrigi-los se necessário 

s de alimentação 

tensão e temperaturas 

nexões 

lástica para limpeza 

MARAGIBE 

 

o parágrafo 2º do art. 32 da 
  

 constante do Acórdão nº. 
sultas: 

de Empresas Inidôneas e 

iva no Cadastro Nacional de 
 Nacional de Justiça – CNJ – 

.tcu.gov.br). 

s valores dos materiais   de   
empresa contratada, se for o 

 concedidos e indicados por 

dos   serviços especificados 
jam indispensáveis para se 

ES DE AR. 

oldura   da serpentina e na 

 (se está preservado e não 

sem o uso de produtos 



PREFEITURA

 
● Limpeza com escova da 

● Verificação do funcionam

● Verificação do funcionam

● Verificação do estado da

● Verificação do rendimen

● Inspeção visual interna e

● Carga de gás. 

● Remover e desmontar a

● Verificação do fluxo de g

● Limpeza do painel de co

● Limpeza e lubrificação d

● Verificação   e   ajuste  
fase e eletrolítico 

● Verificação de fixação do

● Verificação de terminais

● Medição das amperagen

● Limpeza das serpentinas

● Eliminar focos de ferruge

● Montagens e teste geral

 
 
0. DO RELATÓRIO DE MAN

a)  Ao final de cada mês, a empre
sumária   dos   serviços   realiz
de   série   e   nº   de   tomb
vistoriados, identificando os s
observação de rendimento do

b)  Devem constar do Relatório de
do Técnico e do Encarregad
responsável pelo acompanham

0. DA EXECUÇÃO DOS SERV

1. Manutenção Corretiva:

2. A manutenção corretiva
qualquer momento, e qu

3. A manutenção corretiva 
orçamento prévio que se
de 90 dias para defeitos 

4. Após o chamado da C
equipamentos  ou  ainda
máximo   de   03   (trê
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 da parte frontal do evaporador 

onamento da chave seletora 

onamento do termostato 

o da frente plástica 

ento do aparelho (medição de temperatura) 

na e externa. 

ar aparelhos para lavar serpentinas com bomba de alta 

 de gás refrigerante; 

e comando, hélices e turbinas do motor do ventilador 

ão das buchas do motor do ventilador; 

  dos   componentes   elétricos:   chave   rotativa, term

o dos compressores 

nais elétricos eliminando aquecimento dos cabos e chav

agens dos compressores e ventiladores. 

inas com produto químico (este fornecido pela contrata

rrugem com tinta anticorrosiva 

eral de funcionamento. 

ANUTENÇÃO PREVENTIVA: 

presa apresentará o Relatório de Manutenção Preventiva
ealizados   em   cada   equipamento, com   a indicação  
ombamento   patrimonial   do equipamento reparado, 
os serviços realizados em cada aparelho.  Podendo apres
o do aparelho; 

io de Manutenção Preventiva o nome completo, o cargo e
gado de Serviços Gerais/SSP e a assinatura do Repr
hamento dos serviços realizados em cada um dos equipa

SERVIÇOS E RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

: 

tiva far-se-á sobre todo e qualquer defeito apresentad
e que inviabilizem o seu regular funcionamento; 

tiva será solicitada por servidor credenciado pela SEMGE
e serão utilizadas no conserto dos equipamentos deverã

itos de fabricação; 

da CONTRATANTE, ocasionado por irregularidades no
inda  detectadas  anomalias  pelos  técnicos  da  CONTRA
(três)   dias   úteis,   deverá   apresentar   o   relatór

MARAGIBE 

 

lta pressão; 

 

termostato, capacitores de 

chaves 

ratada) 

ntiva, incluindo   descrição   
  da   marca, modelo, nº   

do, a relação de aparelhos 
presentar qualquer tipo de 

rgo e matrícula do servidor, 
epresentante da Unidade 

uipamentos vistoriados. 

 

ntado nos equipamentos a 

MGEPA, após aprovação de 
verão apresentar a garantia 

s no funcionamento dos  
TRATADA,  esta,  no prazo   

latório   de   vistoria   dos 



PREFEITURA

 
equipamentos com a ind
peças  e  orçamento  pré
pela CONTRATANTE; 

5. A Empresa CONTRATAD
necessidade de deslocam

6. Do Relatório de Manute

7. Sempre que realizar se
Relatório da Manutenção

a)  Descrição sumár
das peças substituíd
de tombamento pat

b) Data, hora de iníc

c) Condições inade
perfeito funcioname

0. DAS OBRIGAÇÕES GERAI

1. Respeitar as Resoluções, N
mesmas; 

2. Aceitar toda e qualquer fisc
ao cumprimento das obriga

3. A existência e atuação da f
integral e exclusiva da CON
consequências e implicaçõe

4. Conduzir os serviços de ac
convocatório, da Proposta D

5. Manter, durante toda a du
condições de habilitação e q

6. Prestar, sem quaisquer ônu
ou defeitos verificados na p

7. Prestar os esclarecimentos
atender prontamente, bem
anormalidade que verificar 

8. Possuir sede ou filial com ca
dentro do prazo máximo es

9. Manter durante toda a exe
na licitação; 

10. Manter em seu quadro pes
os níveis de trabalho; 

11. Prover todos os meios n
considerados os casos de gr

12. Manter pessoal capacitado
atuar de forma conjunta co
disponibilizando números d
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a indicação do motivo que ocasionou o defeito, acompa
prévio  das  quais  poderão  a  virem  ser  substituídas, 

TADA será responsável por disponibilizar equipamento 
camento para execução serviços de maior complexidade

utenção Corretiva: 

r serviços de natureza corretiva, a empresa CONTR
nção Corretiva, entregando cópia à CONTRATANTE, em q

mária dos serviços de consertos realizados em cada equ
tituídas e orçamento prévio, com a indicação da marca, 

 patrimonial do equipamento reparado; 

e início e término dos serviços; 

adequadas encontradas ou eminência de ocorrências q
amento dos equipamentos consertados; 

ERAIS DA CONTRATADA 

es, Normas e Instruções, responsabilizando-se   pelo 

r fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a prestação d
rigações previstas no Edital; 

 da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a
 CONTRATADA, no que concerne à execução dos serviço
ações; 

e acordo com as normas do serviço e com estrita obs
sta Detalhe e da legislação vigente; 

a duração deste contrato, em compatibilidade com as o
o e qualificação exigidas para participação na licitação; 

 ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à cor
na prestação do serviço, sempre que a ela imputáveis; 

ntos que forem solicitados pela CONTRATANTE cujas re
bem como dar ciência aos mesmos, imediatamente e 
icar quando da execução do contrato; 

m capacidade administrativa e operacional, para a perfei
o estabelecido; 

 execução do Contrato, todas as condições de habilitaçã

 pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigaçõ

s necessários à garantia da plena operacionalidade
e greve ou paralisação de qualquer natureza; 

tado a atender suas obrigações contratuais, indicando u
ta com o responsável pelo Setor de Transportes da CON
os de telefones que atendam, 24 horas por dia. 

MARAGIBE 

 

mpanhado da relação das  
  para  fins  de aprovação 

nto similar quando houver 
ade. 

NTRATADA deverá elaborar 
m que deverá constar: 

 equipamento, com a relação 
rca, modelo, nº de série e nº 

ias que possam prejudicar o 

lo   fiel cumprimento   das 

ção dos serviços, assim como 

m a responsabilidade única, 
rviços contratados e as suas 

observância do instrumento 

 as obrigações assumidas, as 
 

 correção e revisão de falhas 
 

s reclamações se obrigam a 
e e por escrito, de qualquer 

rfeita execução dos serviços, 

itação e qualificação exigidas 

gações contratuais, em todos 

ade dos serviços, inclusive 

do um representante para 
CONTRATANTE, bem como 



PREFEITURA

 
13. Cumprir toda a legislação 

fiscais e demais contribuiçõ

14. Ressarcir quaisquer dano
obrigações assumidas, res
inadequadamente; 

15. Comunicar imediatamente
bancária e outros necessári

0. DAS OBRIGAÇÕES GERAI

1. Efetuar o pagamento em at
todas as obrigações legais, fi

2. Velicar se os serviços fora
Referência, implicando em c

3. As decisões e providências 
deverão ser adotadas por s
administração; 

4. Rejeitar os serviços cujas não

5. Noticiar a empresa por escr
serviços que compõem o obj

0. DO PRAZO CONTRATUAL

1. O prazo de vigência do 
indicada no contrato, d
Diário Oficial do Estado.

2. O prazo contratual pode
8.666/93, mediante acor
meses, desde que a prop

0. DAS MULTAS, SANÇÕES 

1. As sanções serão aplicad
10.520/2002 e a Lei nº. 8

2. Conforme o disposto no 
sua proposta, não celebr
para o certame, ensejar 
ou fraudar na execução 
impedido de licitar e 
descredenciado no Sicaf
XIV do art. 4o desta Lei, p
no contrato e das dema

3. Além do previsto no subi
e pela verificação de qua
administração poderá ap

1. Advertência, sempre que

2. Multa de 0,5% (meio 
injustificado na execução de qu
pagamento a que fizer jus a contr
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ção vigente, incluindo o pagamento de taxas, impostos
uições fiscais que incidam, ou venham a incidir, sobre a p

anos diretos, comprovados, causados a CONTRATAN
 respondendo por perdas e danos pela infração co

nte a CONTRATANTE sobre qualquer alteração ocorrid
ssários para o recebimento de correspondências. 

ERAIS DA CONTRATANTE 

 até 30 (trinta) dias, após o recebimento lenitivo e len
is, fiscais, previdenciárias e as demais disposições deste T

foram realizados com observação as disposições perti
m caso negativo no cancelamento do pagamento; 

cias que ultrapassaram a competência do servidor ou 
or seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

s não atendam aos requisitos mínimos constantes no Term

escrito, sobre imperfeições falhas ou irregularidades con
 objeto deste termo, para que sejam adotadas as medida

UAL: 

 do presente contrato será de 12 (doze) meses, sendo c
o, desde que posterior à data de publicação do extrat
do. 

poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto
acordo entre as partes e celebração de termo aditivo, até
proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CON

ÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL. 

licadas de acordo com o disposto na legislação vigente
nº. 8.666/93, atualizada. 

 no art. 7 da Lei 10.520/2002: “ Quem, convocado dentro
elebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar doc
ejar o retardamento da execução de seu objeto, não ma
ção do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou com
 e contratar com a União, Estados, Distrito Federal
icaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores

Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das mu
mais cominações legais..”  

 subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial d
 quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a
á aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de out

 que forem observadas irregularidades de pequena mont

eio por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação i
 qualquer obrigação contratual ou legal, podendo es

ontratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialm

MARAGIBE 

 

stos, emolumentos, multas 
 a prestação dos serviços; 

TANTE, na execução das 
 cometida ou executada 

orrida no endereço, conta 

 lenitivo do cumprimento de 
ste Termo de Referência; 

ertinentes neste Termo de 

 ou comissão de fiscalização 
das medidas convenientes a 

 Termo de Referência; 

 constantes de cada um dos 
didas corretivas necessárias; 

do contados a partir da data 
xtrato deste instrumento no 

isto no art. 57, II, da Lei n.º 
, até o limite de 60 (sessenta) 
 CONTRATANTE. 

ente, em especial com a Lei 

ntro do prazo de validade da 
 documentação falsa exigida 
 mantiver a proposta, falhar 
 cometer fraude fiscal, ficará 
eral ou Municípios e, será 
ores a que se refere o inciso 

s multas previstas em edital e 

cial das obrigações assumidas 
s I a XI da Lei nº. 8.666/93, a 
 outras:  

onta;  

ão inadimplida, pelo atraso 
 esse valor ser abatido no 
ialmente.  
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3. Multa de 10%, incidente
contrato, a ser recolhida no prazo

4. Suspensão temporária de
prazo não superior a 2 (dois) anos

5. Declaração de inidonei
perdurarem os motivos determin
autoridade que aplicou a penalid
pelos prejuízos resultantes e após

. Toda as sanções previst
interessado no prazo de 

. As multas deverão ser re
recebimento da notificaç

. As penalidades serão o
Fornecedores – SICAF, s
cominações legais.  

. Em qualquer hipótese de

0. DO CUSTO DOS SERVIÇO

. Da Composição dos Cust

. Na discriminação de pre
reposição, incluem-se t
contribuições ou obrigaç

0. DAS PROPOSTAS. 

. A proposta deverá seguir

Lote 01 - Serviços de Manutenção

ITEM DESCRIÇÃ

01 MANUTENÇÃO DE CONDIC
SPLIT – 9.000 

02 MANUTENÇÃO DE CONDIC
SPLIT – 12.000 

03 MANUTENÇÃO DE CONDIC
SPLIT – 18.000 

04 MANUTENÇÃO DE CONDIC
SPLIT – 24.000 

05 MANUTENÇÃO DE CONDIC
SPLIT – 30.000 

06 MANUTENÇÃO DE CONDICI
48.000 
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ente sobre o valor global do Contrato, na hipótese inexe
razo máximo de 15(quinze) dias consecutivos, uma vez co

ia de participar de licitação e impedimento de contratar c
anos;  

oneidade para licitar ou contratar com a Administr
minantes da punição ou até que seja promovida a reabi
alidade, que será concedida sempre que o contratado r

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no su

vistas poderão ser aplicadas concomitantemente, facu
 de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que t

er recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corri
ficação enviada pela contratante. 

ão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cada
F, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de 

e de aplicação de sanções será assegurado o contraditó

IÇOS: 

Custos:  

 preço mensal estimado dos serviços de manutenção
se tributos, tarifas e emolumentos; encargos sociais
igações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e pre

guir a seguinte tabela: 

nção Corretiva e Preventiva 

RIÇÃO QUANT. Quant. 
Meses 

PREÇO
Mens

NDICIONADORES DE AR 60 

12 

 

NDICIONADORES DE AR 40 
 

NDICIONADORES DE AR 10 
 

NDICIONADORES DE AR 5 
 

NDICIONADORES DE AR 5 
 

DICIONADOR CASSETE – 5 
 

MARAGIBE 

 

execução total ou parcial do 
z comunicada oficialmente  

tar com a Administração, por 

nistração Pública enquanto 
eabilitação perante a própria 
do ressarcir a Administração 

no subitem anterior.  

facultada a defesa prévia do 
ue tomar ciência. 

orridos, a contar da data do 

adastramento Unificado de 
de Referência e das demais 

itório e a ampla defesa. 

ção com troca de peças de 
ciais, trabalhistas, insumos, 
 previdenciária; 

ÇO UNIT 
ensal. 

PREÇO TOTAL 
ANUAL 
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07 MANUTENÇÃO DE CONDIC

SPLIT – 60.000 

Sub total de Serviços de Man

 

Lote 02 - Serviços de instalação, c
Eventuais 

ITEM DE

01 INSTALAÇÃO DE CON

02 INSTALAÇÃO DE CON

03 INSTALAÇÃO DE CON

04 INSTALAÇÃO DE CON

05 INSTALAÇÃO DE CON

06 INSTALAÇÃO DE CO

07 INSTALAÇÃO DE CON

Su

 
Lote 03 Tabela de Valores dos Se

ITEM 

01 DESINSTALAÇÃO DE CONDIC
BTUS) 

Sub Tot

 
Lote 04 - Tabela de Peças de Repo

ITEM DESCRIÇÃO DE CAPACITOR

1 CAPACITOR 25 UF 

2 CAPACITOR 25 + 5UF 

3 CAPACITOR 35UF 

4 CAPACITOR 35 + 3UF 

5 CAPACITOR 40UF 

6 CAPACITOR 40 + 5UF 

7 CAPACITOR 45 UF 

8 CAPACITOR 45 + 6UF 

9 CAPACITOR 60 UF 

10 CAPACITTOR 60 + 6UF 
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NDICIONADORES DE AR 5 
 

 Manutenção Corretiva e Preventiva 

ão, com até 5m (cinco metro), contendo todos os matér

DESCRIÇÃO BTUS QUANT. PREÇO UN

ONDICIONADORES DE AR SPLIT 9.000 100 
 

ONDICIONADORES DE AR SPLIT 12.000 100 
 

ONDICIONADORES DE AR SPLIT 18.000 50 
 

ONDICIONADORES DE AR SPLIT 24.000 25 
 

ONDICIONADORES DE AR SPLIT 30.000 25 
 

E CONDICIONADOR CASSETE 48.000 25 
 

ONDICIONADORES DE AR SPLIT 60.000 25 
 

Sub total de Serviços de instalação 

s Serviços de Desinstalação - Serviços Eventuais 
DESCRIÇÃO QUANT.

NDICIONADORES DE AR SPLIT (9.000 a 60.000 350 

 Total dos serviços de desinstalação – R$ 

Reposição 

ITORES QUANT. 

60 

25 

35 

25 

30 

25 

30 

20 

30 

15 

MARAGIBE 

 

 

 

atérias necessários- Serviços 

O UNIT. PREÇO TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

  

 

 UND. PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     
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ITEM CAPACITADORES PARA MO

11 CAPACITOR 1,5 UF 

12 CAPACITOR 2 UF 

13 CAPACITOR 3 UF 

14 CAPACITOR 4 UF 

15 CAPACITOR 4,5 UF 

ITEM CHAVE CONTACTORA   

16 CHAVE CONTACTORA 220V

17 CHAVE CONTACTORA 380V

ITEM PLACA UNIVERSAL  

18 PLACA UNIVERSAL DE 9.00

ITEM COMPRESSORES 

19 COMPRESSOR 9000 BRTUS

20 COMPRESSOR 9000 BRTUS

21 COMPRESSOR 12000 BTUS

22 COMPRESSOR 12000 BTUS

23 COMPRESSOR 18000 BTUS

24 COMPRESSOR 18000 BTUS

25 COMPRESSOR 24000 BTUS

26 COMPRESSOR 24000 BTUS

27 COMPRESSOR 36.000 BTUS

28 COMPRESSOR 36.000 BTUS

29 COMPRESSOR 48.000 BTUS

30 COMPRESSOR 48.000 BTUS

ITEM MOTOR DO VENTILADOR E

31 MOTOR DO VENTILADOR E

32 MOTOR DO VENTILADOR E

33 MOTOR DO VENTILADOR 

34 MOTOR DO VENTILADOR E
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 MOTOR VENTILADORES QUANT. 

45 

25 

45 

15 

15 

QUANT. 

20V 25 

80V 5 

QUANT. 

9.000BTU’S A 48.000BTU’S 100 

QUANT. 

TUS R22 30 

TUS R410 10 

TUS R22 15 

TUS R410 10 

TUS R22 10 

TUS R410 10 

TUS R22 10 

TUS R410 5 

BTUS R410 5 

BTUS R410 5 

BTUS R22 5 

BTUS R410 5 

OR EVAPORADORA QUANT. 

OR EVAPORADORA 9000 BTUS 30 

OR EVAPORADORA 12000 BTUS 25 

OR EVAPORADORA 18000 BTUS 15 

OR EVAPORADORA 240000 BTUS 15 

MARAGIBE 

 

 UND PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

 UND. PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

UND     

UND     

 UND. PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

UND     

 UND. PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

 UND PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

UND     

UND     

UND     

UND     
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35 MOTOR DO VENTILADOR E

36 MOTOR DO VENTILADOR E

37 MOTOR DO VENTILADOR E

ITEM MOTOR DO VENTILADOR P

38 MOTOR DO VENTILADOR C

39 MOTOR DO VENTILADOR C

40 MOTOR DO VENTILADOR C

41 MOTOR DO VENTILADOR C

42 MOTOR DO VENTILADOR C

43 MOTOR DO VENTILADOR C

44 MOTOR DO VENTILADOR C

ITEM TURBINA PARA EVAPORAD

45 TURBINA PARA EVAPORAD

46 TURBINA PARA EVAPORAD

47 TURBINA PARA EVAPORAD

48 TURBINA PARA EVAPORAD

49 TURBINA PARA EVAPORAD

50 TURBINA PARA EVAPORAD

51 TURBINA PARA EVAPORAD

ITEM HELICE PARA CONDENSAD

52 HELICE PARA CONDENSAD

53 HELICE PARA CONDENSAD

54 HELICE PARA CONDENSAD

55 HELICE PARA CONDENSAD

56 HELICE PARA CONDENSAD

57 HELICE PARA CONDENSAD
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OR EVAPORADORA 36.000 BTUS 5 

OR EVAPORADORA 48.000 BTUS 5 

OR EVAPORADORA 60.000 BTUS 2 

OR PARA CONDENSADORA DE AR QUANT. 

OR CONDENSADORA 9000 BTUS 30 

OR CONDENSADORA 12000 BTUS 30 

OR CONDENSADORA 18000 BTUS 15 

OR CONDENSADORA  240000 BTUS 15 

OR CONDENSADORA 36.000 BTUS 5 

OR CONDENSADORA  48.000 BTUS 5 

OR CONDENSADORA  60.000 BTUS 2 

RADOURA DE CONDICIONADOR DE AR QUANT. 

RADORA 9000 BTUS 12 

RADORA 12000 BTUS 12 

RADORA 18000 BTUS 15 

RADORA 240000 BTUS 15 

RADORA 36.000 BTUS 5 

RADORA 48.000 BTUS 3 

RADORA 60.000 BTUS 2 

SADOURA DE CONDICIONADO DE AR QUANT. 

SADOURA  9000 BTUS 15 

SADOURA  12000 BTUS 15 

SADOURA  18000 BTUS 10 

SADOURA  240000 BTUS 15 

SADOURA  36.000 BTUS 5 

SADOURA  48.000 BTUS 3 

MARAGIBE 

 

UND     

UND     

UND     

 UND PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

 UND PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

 UND PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     
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58 HELICE PARA CONDENSAD

59 CARGA DE GÁS R22 

60 CARGA DE GÁS R410 

61 CONTROLE REMOTO UNIVE

62 PROTETOR TÉRMICO 7.000

63 SENSOR DE TEMPERATURA

64 VÁLVULA DE SERVIÇO DE 7

65 FILTRO DE AR CONDICIONA

66 

VALOR ADICIONAL POR 
ESPONJOSO, FITA PVC E
METROS CINCO METRO
CONDICIONADORES DE AR

67 

VALOR ADICIONAL POR 
ESPONJOSO, FITA PVC E
METROS CINCO METRO
CONDICIONADORES DE AR

68 

VALOR ADICIONAL POR 
ESPONJOSO, FITA PVC E
METROS CINCO METRO
CONDICIONADORES DE AR

69 

VALOR ADICIONAL POR 
ESPONJOSO, FITA PVC E
METROS CINCO METRO
CONDICIONADORES DE AR

70 

VALOR ADICIONAL POR 
ESPONJOSO, FITA PVC E
METROS CINCO METRO
CONDICIONADORES DE AR

71 

VALOR ADICIONAL POR 
ESPONJOSO, FITA PVC E
METROS CINCO METRO
CONDICIONADORES DE 
60.000BTUS. 
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SADOURA  60.000 BTUS 2 

300 

300 

NIVERSAL  15 

.000 A 24.000 BTU’S  15 

URA 7.000 A 60.000 BTU’S  10 

DE 7.000 A 60.000 BTU’S 15 

IONADO 30 

OR METRO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, 
C E CABO PP SE UTILIZADO ALEM DOS 
TROS  INDICADO PARA ISNTALAÇÃO DE 
E AR TIPO SPINT DE 9.000BTUS. 

200 

OR METRO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, 
C E CABO PP SE UTILIZADO ALEM DOS 
TROS  INDICADO PARA ISNTALAÇÃO DE 
E AR TIPO SPINT DE 12.000BTUS. 

200 

OR METRO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, 
C E CABO PP SE UTILIZADO ALEM DOS 
TROS  INDICADO PARA ISNTALAÇÃO DE 
E AR TIPO SPINT DE 18.000BTUS. 

200 

OR METRO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, 
C E CABO PP SE UTILIZADO ALEM DOS 
TROS  INDICADO PARA ISNTALAÇÃO DE 
E AR TIPO SPINT DE 24.000BTUS. 

200 

OR METRO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, 
C E CABO PP SE UTILIZADO ALEM DOS 
TROS  INDICADO PARA ISNTALAÇÃO DE 
E AR TIPO SPINT DE 30.000BTUS. 

200 

OR METRO DE TUBULAÇÃO DE COBRE, 
C E CABO PP SE UTILIZADO ALEM DOS 
TROS  INDICADO PARA ISNTALAÇÃO DE 
DE AR TIPO SPINT DE 48.000BTUS A 

100 

MARAGIBE 

 

UND     

KG     

KG     

UND     

UND     

UND     

UND     

UND     

MT     

MT     

MT     

MT     

MT     

MT     
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VALOR GLOBAL DA PROPO

 
 
0. DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. Todos os aparelhos de a
demonstrativo do deste ter
não fica obrigada a realizar
caso seja do seu interesse;

2. Para possibilitar um desem
contrato sugerimos o critér

3. O preço total proposto de
todos os custos diretos e in

4. A CONTRATANTE reserva-
contratados, mediante   o 
para tanto, os preços unitár

0. DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetu
através de depósito ban
contados da apresentaçã
analisadas e atestadas pe

2. Havendo erro na Fatura
pagamento será sustado

3. Os pagamentos podem s

0. DA RESPONSABILIDADE 

1.  Certificamos para os de
contêm marcas, caracte
irrelevantes ou desnece
competição ou a realizaç
nº 8666/93. 
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Sub total de Peças – R$ 

OPOSTA SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS (lotes 01,02, 03 e 0

RAIS  

de ar condicionado Split, JAC, Cassete e Portátil, r
e termo de referência, que tiverem cobertura de serviço
lizar os serviços junto à empresa contratada, podendo re
se; 

esempenho viável para a Administração e a execução
ritério de adjudicação global; 

 deverá considerar a consecução do objeto da presen
 e indiretos incidentes; 

-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qualq
o   pagamento   único   e   exclusivo   daqueles   já exec

nitários. 

fetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo
 bancário em conta corrente fornecida pela contratada,
tação de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões n

as pelo servidor designado pela Contratante;  

tura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que de
ado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras nece

m ser realizados com recursos próprios e/ou com recurso

DE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

s devidos fins que as especificações contidas neste Te
acterísticas, especificações ou exigências exclusivas, ex
ecessárias que possam direcionar o certame ou limita
lização do fornecimento, de acordo com o previsto no ar

Matriz de Camaragibe/A

 

 

 

Selênio Braga de Souza  

Secretário Municipal de Administração 
 

  
 
 

 

MARAGIBE 

 

 
3 e 04) - R$  

il, relacionados no quadro 
rviços garantidos por seguro, 
o realizá-lo em local diverso, 

ução prática e funcional do 

esente licitação, englobando 

ualquer tempo, os   serviços   
xecutados, considerando-se, 

ativo efetivamente entregue, 
ada, em até 30 (trinta) dias, 
es necessárias, devidamente 

e desaprove a liquidação, o 
necessárias; 

cursos de convênios. 

e Termo de Referência, não 
s, excessivas, impertinentes, 

itar/restringir ou frustrar a 
o art.º 7, § 5º da Lei Federal 

/AL, 04 de janeiro de 2022. 
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MINU

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX
OBJETO: REGISTRO DE PRE
ESPECIALIZADA NA PRESTA
PREVENTIVA E CORRETIVA D
CONTRATANTE: MUNICÍPIO D

DETENTORA: 

No dia ..... do mês de ..... do a
ALAGOAS inscrito no CNPJ 
Municipal, Sr. XXXXXX portad
designado simplesmente Contr
MUNICIPAL DEXXXXXX situ
portador de CPF nº XXXXXX e C
de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 d
proposta apresentada no Pregão El
Beneficiário .....,CNPJ nº ....., com
pelo Sr. ....., doravante denominad

Item Descrição 

Este Registro de Preço tem vigên
após a publicação do seu extrato n
As especificações técnicas constan
Preço, independentemente de trans
A presente Ata, após lida e achad
DE CAMARAGIBE e do Fornece

MU

 

Instrumento de 

TESTEMUNHAS: 
NOME: 
CPF: 
NOME: 
CPF: 
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ANEXO II 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)
 

REÇO Nº XXX/2021 
TIVO N.º ____/2021 
º XXX/2021 
 PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAT
ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNIC
IVA DOS CONDICIONADORES DE AR 
ÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE. 

. do ano dois mil e ..... ,o MUNICÍPIO DE MATRIZ
NPJ XXXXXX, com sede à XXXXXX, neste ato rep
portador de CPF nº XXXXXX e Cédula de Identidade 
Contratante, e, figurando como INTERVENIENT

situada na XXXXXX, neste ato representado pelo S
e Cédula de Identidade nº XXXXXX, nos termos da Lei

e 17 de julho de 2002 e demais normas legais aplicáveis, em
gão Eletrônico nº XXX/2021, RESOLVE registrar o preço 
.., com sede na .....,nº ....., bairro ....., cidade ....., telefone ..
minada simplesmente DETENTORA, conforme quadro aba

Marca Unidade 
Quant. 

Licitada 

Valor Unitário 
Registrado 

(R$) 
 vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assin
trato no Diário Oficial. 
onstantes no Processo Administrativo _____/2021 integram
e transcrição. 
 achada conforme, é assinada pelos representantes legais do
ornecedor Beneficiário.  

MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE 
Contratante 
XXXXXX 

Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXX 
Interveniente 
XXXXXX 
Secretário 

EMPRESA [Razão Social da Empresa] 
Detentora 

Representante legal: [nome completo] 
RG: [número e órgão emissor] 

CPF: [número] 
to de outorga de poderes [procuração/contrato social/estatut

MARAGIBE 

 

RP) 

TRATAÇÃO DE EMPRESA 
CNICA NA MANUTENÇÃO 

TRIZ DE CAMARAGIBE - 
to representado pelo Prefeito 
dade nº XXXXXX, doravante 
IENTES a SECRETARIA 
elo Secretário Sr. XXXXXX, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
eis, em face da classificação da 
preço ofertado pelo Fornecedor 
fone ....., neste ato representado 
ro abaixo:  

Valor Total 
Registrado 

(R$) 
a assinatura, com eficácia legal 

tegram esta Ata de Registro de 

ais do Município de MATRIZ 

estatuto social] 
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Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Cidade:    
Fone:    
E-mail: 
 
 
Para fins de Pagamento: 
Banco:     Agênc
 
Prazo de validade desta proposta: 
 
Prazo de entrega/execução do(s) 
empenho 
 
Declaramos que no preço proposto
da execução do objeto licitado, co
 
Declaramos ainda que concordamo
 
 

Item Especificação do(s) it

01 Descrição do item 

 
 
Preço Total por extenso: 
 
 
Local, XX de XXXX de 2021 
 
.......................................................
Representante Legal da Empresa
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
 

   Estado: 
   Fax: 

Agência:     C/Corrente:   

osta: 120 (cento e vinte) dias. 

do(s) material(is)/serviços: XX (XXXX) diasa contar do 

roposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qua
do, considerando os itens entregues/executados no Local ind

ordamos com todos os termos do Edital Pregão n.º XXX/202

(s) iten(s) 
Marca/ 

Modelo 
Unidade Quant. 

Pre

Unitár

 Un   

..................................... 
presa 

 

MARAGIBE 

 

 . 

ar do recebimento da Nota de 

 de qualquer natureza resultante 
cal indicado neste Edital 

/2021 e seus Anexos. 

Preço 

nitário R$ 

Preço 

Total R$ 

 



PREFEITURA

 

 
TERMO DE CONTRATO ADMI
DE MATRIZ DE CAMARAGIB
MANUTENÇÃO DE CONDICI

 
CONTRATANTE: O MUNIC
12.247.946/0001-36, neste ato r
XXXXXX e Cédula de Identidade

CONTRATADA: A empresa XX
representada pelo seu XXXXXX
representação legal que lhe é outor

INTERVENIENTE: SECRET
PLANEJAMENTO, situada na 
Município, neste ato representado
Identidade nº XXXXXX;  

Os CONTRATANTES celebram
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ
Secretaria Municipal de XXXX de
de 21 de junho de 1993, da Lei nº
setembro de 2013 e 1.899, de 26 d
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
1.1.  O presente contrato tem c
CONDICIONADORES DE AR
de Camaragibe/AL, conforme e
Edital do Pregão Eletrônico n.º X
CLÁUSULA SEGUNDA - DA E
2.1. Sempre que julgar necessário
registrados na quantidade necessár
2.2. A Contratante não estará ob
percentual mínimo de 1% (um por
2.3. A licitante vencedora se ob
Municipal de XXXX seguindo as
ordem de fornecimento, no(s) ende
2.4. Todas as despesas com transp

2.5. A licitante vencedora deverá p
toda e qualquer orientação necessá

2.6. A licitante vencedora dever
legislação no período de 72 (seten
no termo de referência, pois não se

27. A licitante vencedor
caráter urgente que impossibilite o
que julgar necessários à Contratan

2.8. Constatadas irregularidades n
(vinte e quatro) horas, contado
Administração. 

2.8.1. Se a qualidade do 
Referência, os mesmos s

 
 
 
 

URA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMAR
CNPJ: 12.342.663/0001-73 

 

ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

ADMINISTRATIVO N. XXXXXX, QUE ENTRE SI CEL
RAGIBE E A EMPRESA XXXXXX, CONTRATAÇÃ
DICIONADORES DE AR. 

UNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/A
 ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. XXXXX
tidade nº XXXXXX; 

XXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n. XXXXXX e est
XXXX, Sr. XXXXXX, inscrito no CPF sob o n. XXXX
é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social

CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
a na Pç. N.Sª das Candeias, 106 – Centro / Matriz d

entado pela Secretária Sra. XXXXXX, portadora de CPF n

ebram, por força do presente instrumento, CONTRATO
NÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, visando at

XX de Matriz de Camaragibe/AL, o qual se regerá pelas dis
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Mun
e 26 de setembro de 2013, e, demais normas legais aplicáve

DO OBJETO 
 tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D

E AR, visando atender as necessidades da Secretaria Munici
rme especificações e quantidades discriminadas no seu 

XXX/2021. 
DA EXECUÇÃO 
ssário, a Contratante solicitará, durante a vigência da ARP,
cessária, mediante a elaboração do instrumento contratual. 

ará obrigada a adquirir os materiais registrados, contudo, 
m por cento) do que se encontra registrado;  
se obriga a executar o serviço conforme especificações 
ndo as etapas do Termo de Referência, contados da nota 
s) endereço(S) constante (s) deste termo de referência.  
transporte correrão por conta do licitante vencedor durante a

everá prestar, sempre que necessários esclarecimentos sobre
ecessária para a perfeita utilização dos mesmos;  

 deverá realizar amostras de cada preparação em emba
 (setenta e duas) horas, observando rigorosamente todas as 
 não serão aceitos os serviços que não estejam dentro das es

cedora deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qu
bilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e pr
tratante até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega;  

ades no objeto contratual, a contratada, às suas expensas, te
ntados a partir da data da notificação, para cumprir a de

de do serviço entregue não corresponder às especificações 
mos serão devolvidos ao fornecedor, para correção no praz

MARAGIBE 

 

I CELEBRAM O MUNICÍPIO 
AÇÃO DE SERVIÇOS DE 

/AL, inscrito no CNPJ 
XXXXX inscrito no CPF nº 

e estabelecida na XXXXXX, 
XXXXXX, de acordo com a 
 social...); 

STRAÇÃO GESTÃO E 
triz de Camaragibe-Al, neste 
CPF nº XXXXXX e Cédula de 

ATO CONTRATAÇÃO DE 
ndo atender as necessidades da 
las disposições da Lei nº 8.666, 
s Municipais nº 1.898, de 24 de 
licáveis, mediante as seguintes 

OS DE MANUTENÇÃO DE 
unicipal de XXXX de Matriz 

seu Termo de Referência do 

 ARP, a execução dos serviços 
atual.  
tudo, ao fazê-lo, solicitará um 

ções definidas pela Secretaria 
 nota de empenho da despesa, 

rante a vigência da ata;  

 sobre os serviços, fornecendo 

embalagem determinada pela 
as as especificações constantes 
das especificações exigidas;  

 de qualquer anormalidade de 
a, e prestar os esclarecimentos 

sas, terá o prazo máximo de 24 
r a determinação exarada pela 

ações exigidas neste Termo de 
o prazo máximo de 24 (vinte e 



PREFEITURA

 
quatro) horas, independ
Referência. 

2.9. Execução: 
2.9.1. A execução do serv
do TERMO DE REFERÊ
Secretaria Municipal de S

2.10. A empenho de despesa, or
licitante vencedor; 
2.11. A implementação deverá 
posteriormente indicado pela adm
da nota de empenho. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO 
3.1. O valor global deste contrato 
3.2. Os valores unitários dos produ
3.3. O preço acordado neste contra
CLÁUSULA QUARTA – DA DE
4.1. Em se tratando de procedime
não constitui obrigação para o órg
se dispensável a indicação da dota
outro instrumento hábil. 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIG
5.1. Este contrato tem vigência 
instrumento, com eficácia legal 
obrigações assumidas pelas partes
CLÁUSULA SEXTA – DOS EN
6.1. Cabe ao CONTRATANTE: 

6.1.1.  Acompanhar e
6.1.2.  Proporcionar to

de entrega dos 
6.1.3.  Efetuar o paga
6.1.4.  Aplicar à CON
6.1.5.  Documentar as
6.1.6.  Fiscalizar o cu
6.1.7.  Prestar as info

solicitados pela
6.1.8.  Publicar os ext

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS EN
7.1. Cabe à CONTRATADA o cu

7.1.1.  Entregar os 
discriminadas 

7.1.2.  Oferecer os p
recebimento de

7.1.3.  Respeitar as 
dependências d

7.1.4.  Responder pe
CONTRATAN
reduzindo ess
CONTRATAN

7.1.5.  Comunicar a
esclarecimento

7.1.6.  Manter, durant
ela assumidas, 

7.1.7.  Arcar com as
quando da exec
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ependentemente da aplicação das sanções cabíveis, ob

do serviço deve seguir cardápio e quantitativo estabelecido a
ERÊNCIA, podendo vir a ser alterado unilateralmente o

al de Saúde. 
sa, ordem de fornecimento, poderá ser enviada através de

erá ocorrer conforme ITEMS 4 e 5 do termo de ref
a administração contados da data de recebimento da ordem

DO VALOR DO CONTRATO 
ntrato é de R$ XXXXXX (XXXXXX). 
 produtos contratados são os constantes da proposta comerc
 contrato será fixo e irreajustável durante a vigência contratu
DA DESPESA 
edimento licitatório realizado sob o Sistema de Registro de
 o órgão gerenciador e participantes da licitação pela aquis
a dotação orçamentária, que somente será exigida para for

A VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
ência até o dia XXXX de XXXX de 20--, contados a p
legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficia
partes serão exigíveis, podendo ser prorrogado, conforme a 
S ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 
nhar e fiscalizar a entrega dos produtos; 
onar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
a dos produtos dentro das normas do contrato; 
 pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato;

à CONTRATADA as sanções cabíveis; 
ntar as ocorrências havidas na execução do contrato; 
r o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRAT
s informações e esclarecimentos atinentes ao objeto do Co
os pela CONTRATADA. 
 os extratos do contrato e de seus aditivos, se houver, na imp
OS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 o cumprimento das seguintes obrigações: 

 os produtos contratados obedecendo as especificaç
nadas no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrôn
 os produtos contratados com garantia de (XXX), co
nto definitivo. 
r as normas e procedimentos de controle interno, i
ncias do CONTRATANTE; 
er pelos danos causados diretamente à Administra
ATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste co
o essa responsabilidade a fiscalização ou o acom
ATANTE; 
car ao CONTRATANTE qualquer anormalidade co
imentos solicitados; 
durante toda a execução deste contrato, em compatibilidad
idas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi
m as despesas decorrentes de qualquer infração cometid
a execução do objeto contratado; 

MARAGIBE 

 

is, observados do Termo de 

ecido ao longo de todo ITEM 5 
ente ou de comum acordo pela 

vés de endereço eletrônico do 

de referência ou no endereço 
ordem de serviço acompanhada 

omercial da CONTRATADA: 
ontratual. 

stro de Preço, cujo instrumento 
 aquisição do seu objeto, torna-
ra formalização do contrato ou 

os a partir da assinatura deste 
Oficial, a partir de quando as 
rme a legislação vigente. 

 possa cumprir com a obrigação 

trato; 

TRATADA; 
 do Contrato que venham a ser 

na imprensa oficial. 

cificações e as quantidades 
letrônico n.º XXX/2021; 
), contados da data do seu 

rno, inclusive de acesso às 

inistração ou aos bens do 
este contrato, não excluindo ou 
acompanhamento feito pelo 

e constatada e prestar os 

bilidade com as obrigações por 
 exigidas na licitação; 
ometida por seus empregados 



PREFEITURA

 
7.1.8.  Reparar, corrig

os produtos re
contratado; 

7.1.9.  Realizar, sob 
Cláusula Segun

7.1.10.  Comunicar ao 
término do pra
dos prazos prev

7.1.11.  Manter prepos
para representá

7.2. À CONTRATADA cabe assu
7.2.1.  Em relação ao

CONTRATAN
correlatas, tai
previdenciários
indenizações, v
exigidas pelo P

7.2.2.  Todos os enca
deste contrato,

7.2.3.  Encargos fisca
7.3. A inadimplência da CONTR
transfere a responsabilidade por s
razão pela qual a CONTRATADA
com o CONTRATANTE. 
7.4. São expressamente vedadas à 

7.4.1.  A contratação 
vigência deste 

7.4.2.  A veiculação 
Administração

7.4.3.  A subcontrataç
CLÁUSULA OITAVA – DO AC
8.1. Durante a vigência deste con
designado por autoridade compete
CLÁUSULA NONA – DA LIQU
9.1. A CONTRATADA deve apr
entregues ao setor responsável pel
da comprovação de regularidade 
Fazendas Federal, Estadual e M
inadimplidos perante a Justiça do T
9.2. O pagamento será efetuado no
contados da data do recebimen
FORNECEDOR. 
9.3.  Nenhum pagamento será
abaixo especificadas, sem que isso

9.3.1.  Recebimento d
9.3.2.  Apresentação d

9.4.  Havendo suspensão de pa
descumprimento do ajuste para, 
aplicação de penalidade e rescisão
cumprimento da Cláusula Sétima, 

9.4.1.  Ultrapassando 
pagamento dev

9.5.  O CONTRATANTE p
correspondentes a multas ou inden
9.6.  Citado para se defender 
mas não exclusivamente de emp
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 corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expens
tos recusados pelo CONTRATANTE, sem que caiba qual

, sob suas expensas, a entrega do objeto deste Contrato
 Segunda; 

car ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e q
do prazo de entrega dos produtos, os motivos que impossi
os previstos neste Contrato. 
reposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período d
sentá-la sempre que for necessário. 

e assumir a responsabilidade por: 
ção aos seus funcionários, que não manterão nenhum vínc
ATANTE, por todas as despesas decorrentes da execução 
s, tais como salários, seguros de acidentes, tribut
ciários e obrigações sociais previstos na legislação socia
ções, vale-refeição, vales-transportes e outras que porventur
 pelo Poder Público; 
s encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal
ntrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão

cais e comerciais resultantes desta contratação. 
NTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 

 por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onera
TADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solida

adas à CONTRATADA: 
tação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CO
 deste contrato; 
lação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houv
tração do CONTRATANTE; 
ntratação total ou parcial de outra empresa para a execução d
O ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

te contrato, a execução do objeto será acompanhada e fisca
mpetente. 
 LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
ve apresentar, após a entrega dos produtos, nota fiscal em 
vel pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e p
idade junto à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia po
l e Municipal de seu domicílio ou sede, além de certi
ça do Trabalho. 
ado no Mês subsequente ao da entrega do objeto, até o 10º 
bimento definitivo, mediante ordem bancária creditada

to será efetuado à CONTRATADA na pendência de qua
ue isso gere direito a alteração de preços ou compensação fin
ento definitivo dos produtos de conformidade com o dispos
tação da documentação discriminada no item 9.1 desta cláus
o de pagamentos na forma do subitem anterior, a CONTRA
para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a regularização 
scisão contratual, está na forma da Cláusula Doze, subitem

étima, subitem 7.1.6., deste contrato. 
sando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e 
to deverá ser liberado. 
TE pode deduzir de importâncias devidas à CON
 indenizações por ela devidas. 
ender em processo judicial de terceiros, de natureza civil 
e empregado ou ex-empregado da CONTRATADA, o C

MARAGIBE 

 

expensas, no total ou em parte, 
a qualquer acréscimo no preço 

ntrato, nos prazos fixados na 

nte e quatro) horas, a contar do 
possibilitaram o cumprimento 

íodo de vigência deste contrato, 

m vínculo empregatício com o 
cução do contrato e por outras 
tributos, inclusive encargos 

 social e trabalhista em vigor, 
ventura venham a ser criadas e 

 penal, relacionada à execução 
nexão ou continência; 

cidos no subitem anterior, não 
 onerar o objeto deste contrato, 
 solidariedade, ativa ou passiva, 

o CONTRATANTE durante a 

 houver prévia autorização da 

ução do objeto deste contrato. 

e fiscalizada por Servidor a ser 

al em 2 (duas) vias, emitidas e 
ão e pagamento, acompanhada 
tia por Tempo de Serviço e às 
 certidão negativa de débitos 

o 10º (décimo) dia útil do Mês, 
ditada em conta corrente do 

e qualquer uma das situações 
ção financeira: 
disposto na Cláusula Segunda; 
 cláusula. 
TRATADA será notificada do 

zação necessária, sob pena de 
bitem 12.2.1., em razão do não 

ade e da rescisão do contrato, o 

CONTRATADA os valores 

 civil ou trabalhista, inclusive, 
, o CONTRATANTE fará o 



PREFEITURA

 
cálculo dos direitos pleiteados e, a
frente a eventual condenação, dedu

9.6.1.  O valor será r
entre a CONT
qualquer risco 

9.6.2.  A CONTRAT
documentos co
judicial mencio

9.6.3.  O valor a que f
ser substituído
do CONTRAT

9.7 Havendo atraso nos pag
monetária nos termos da lei, calcu
CLÁUSULA DEZ – DA ALTER
10.1. Este contrato pode ser altera
do CONTRATANTE, com a apres
CLÁUSULA ONZE – DAS SAN
11.1. A CONTRATADA que, por
seguintes sanções, assegurados o c

11.1.1.  Advertência; 
11.1.2.  Multa; 
11.1.3.  Suspensão tem
11.1.4.  Descredenciam

fornecedores;
11.1.5.  Declaração de 

11.2. As sanções previstas nos su
juntamente com a sanção de multa
11.3. A advertência consiste em r
celebrado. 
11.4. A multa aplicável será de: 

11.4.1.  0,33% (trinta 
calculado sob
correspondente

11.4.2.  0,66 % (sessen
calculado, desd
em caráter exc
(trinta) dias; 

11.4.3.  5% (cinco por 
o valor total d
previstas nos s

11.4.4.  15% (quinze p
valor correspon

11.4.5.  15% (quinze p
da Nota de Em

11.4.6.  20% (vinte por
ao prazo de en
Empenho. 

11.5. Se a multa aplicada for s
CONTRATADA pela sua diferenç
equivalente, a qual será descontad
11.6. O atraso, para efeito de cál
vencimento do prazo de entrega d
do primeiro dia útil seguinte. 
11.7. A multa poderá ser aplicad
cometida, desde que observado o p
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os e, após dele notificar a CONTRATADA, reterá o corresp
o, deduzindo-o de importâncias devidas à CONTRATADA.
será restituído à CONTRATADA somente após a prova c
ONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar demo

 risco de condenação para o CONTRATANTE. 
TRATADA se obriga a exibir ao CONTRATANTE, se
tos comprobatórios do efetivo cumprimento das obrigaçõe

mencionado neste item. 
a que faz referência este item não renderá juros ou correção
ituído, a pedido da CONTRATADA, por outra modalidade 
TRATANTE, for considerada idônea. 
s pagamentos por parte do Contratante, sobre a quantia 

, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verifica
LTERAÇÃO DO CONTRATO 
r alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n. 8.666/93
a apresentação das devidas justificativas. 
S SANÇÕES 
ue, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato
dos o contraditório e ampla defesa: 

 

ão temporária de participação em licitação e impedimento de
enciamento ou proibição de credenciamento no sistem
ores; 
ão de inidoneidade para licitar ou contratar. 
nos subitens 11.1.1., 11.1.3., 11.1.4. e 11.1.5. deste contra
 multa. 
e em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento

 
trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, n
o sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 
ndentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 
(sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso 
o, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor corresponde
ter excepcional e a critério do CONTRATANTE, quando

 
o por cento) por descumprimento do prazo de entrega dos p
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo 
 nos subitens 11.4.1. e 11.4.2.; 
inze por cento) pela recusa injustificada em entregar os pro
rrespondente à parte inadimplente; 
inze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o 
de Empenho; 
te por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula d
 de entrega dos produtos, calculados sobre o valor total do

 for superior ao valor da garantia prestada, além da pe
iferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preço
ontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cob
de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par
rega dos produtos, se dia de expediente normal no órgão ou

plicada juntamente com outras sanções segundo a naturez
ado o princípio da proporcionalidade. 

MARAGIBE 

 

correspondente valor para fazer 
ADA. 
rova cabal do acerto definitivo 
 demonstrada a inexistência de 

E, sempre que solicitada, os 
rigações referentes ao processo 

rreção monetária, o qual poderá 
idade de garantia que, a critério 

antia devida incidirá correção 
erificado. 

66/93, desde que haja interesse 

ntrato celebrado está sujeita às 

nto de contratar; 
sistema de cadastramento de 

contrato poderão ser aplicadas 

imento das normas do contrato 

raso, na entrega dos produtos, 
lente, até o limite de 9,9%, 

atraso na entrega dos produtos, 
pondente à parte inadimplente, 
uando o atraso ultrapassar 30 

 dos produtos, calculados sobre 
juízo da aplicação das multas 

os produtos, calculados sobre o 

bre o valor total do contrato ou 

sula do contrato, exceto quanto 
otal do contrato ou da Nota de 

da perda desta, responderá a 
 Preços - Mercado (IGP-M) ou 

ou cobrada judicialmente. 
 a partir do dia seguinte ao do 
gão ou entidade interessada, ou 

atureza e a gravidade da falta 



PREFEITURA

 
11.8. Decorridos 30 (trinta) dias d
deverá ser cancelada ou rescindid
em que será aplicada multa. 
11.9. A suspensão e o impedimen
licitação e a contratação, sendo ap

11.9.1.  Por até 30 (t
permanecer ina

11.9.2.  Por até 12 (d
contrato, comp

11.9.3.  Por até 24 (vin
11.9.3.1.  Pr
11.9.3.2.  Fo

11.10. O prazo previsto no item 11
11.11. O descredenciamento ou a 
sanções administrativas acessóri
impedimento de contratar, sendo 

11.11.1.  A declaração 
informados na
de sua aplicaçã

11.11.2.  A declaração 
perdurarem os
perante a próp
CONTRATAD
prazo das sanç

CLÁUSULA DOZE – DA RESC
12.1. A inexecução total ou parcia
Lei n.º 8.666/93. 
12.2. A rescisão deste contrato pod

12.2.1.  Determinada p
incisos I a XII
com a antecedê

12.2.2.  Amigável, por
haja conveniên

12.2.3.  Judicial, nos te
12.3. A rescisão administrativa 
autoridade competente. 
12.4. Os casos de rescisão contra
contraditório e a ampla defesa. 
12.5. A CONTRATADA reconh
contratual. 
CLÁUSULA TREZE – DA FUN
DE PREÇOS – ARP E À PROP
13.1. O presente contrato fundame

13.1.1.  Na Lei Federal
13.1.2. Na Lei Federal

13.2. O presente contrato vincula
13.2.1.  À Ata de Regi

XXX), em dec
aderindo XXX
preços XXX);

13.2.2.  Ao Parecer da 
13.2.3.  À proposta da 

CLÁUSULA QUATORZE – DA
14.1. Qualquer omissão ou tolerân
deste contrato ou ao exercer qualq
afetará o direito das partes de exer
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 dias de atraso injustificado na entrega dos produtos, a Nota
cindido, exceto se houver justificado interesse público em m

dimento são sanções administrativas que temporariamente o
do aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 
30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertên

cer inadimplente; 
12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou 

, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou c
inte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 
Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objeti
For multada, e não efetuar o pagamento. 

tem 11.9.3 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 
 ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastram
essórias à aplicação de suspensão temporária de parti
endo aplicadas por igual período. 
ração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplic
os na instrução processual, podendo a reabilitação ser requ

plicação. 
ação de inidoneidade para licitar ou contratar permane

em os motivos determinantes da punição ou até que seja 
a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será 
ATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta 
s sanções de suspensão e impedimento aplicadas. 
 RESCISÃO 
 parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme dispo

ato pode ser: 
nada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, no
 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notifican
tecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inci
l, por acordo entre as partes, reduzida a termo no process

veniência para o CONTRATANTE; 
 nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
ativa ou amigável deve ser precedida de autorização esc

contratual devem ser formalmente motivados nos autos do

reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em ca

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO À
ROPOSTA 

ndamenta-se: 
ederal nº 8.666/1993; 
ederal nº 10.520/2002; 
ncula-se aos termos do Processo nº XXX/2021, especialmen
e Registro de Preços nº XXX/2021, consolidada, no âmbit
m decorrência do (XXX licitação realizada, a cuja ata de r
 XXX), com vigência até (XXX data de expiração da vigên
XX); 

cer da Procuradoria Jurídica do Município de Matriz de Cam
sta da CONTRATADA. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumpriment
r qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá reno
e exercê-lo a qualquer tempo. 

MARAGIBE 

 

 Nota de Empenho ou contrato 
o em manter a avença, hipótese 

ente obstam a participação em 

vertência, a CONTRATADA 

r ou fraudar na execução do 
a ou cometer fraude fiscal; e 

 objetivos da contratação; ou 

astramento de fornecedores são 
 participação em licitação e 

 aplicada à vista dos motivos 
er requerida após 2 (dois) anos 

rmanecerá em vigor enquanto 
 seja promovida a reabilitação 
será concedida sempre que a 
nduta e depois de decorrido o 

 disposto nos artigos 77 a 80 da 

E, nos casos enumerados nos 
tificando-se a CONTRATADA 
ao inciso XVII; 
rocesso de licitação, desde que 

ão escrita e fundamentada da 

tos do processo, assegurado o 

em caso de eventual rescisão 

ÇÃO À ATA DE REGISTRO 

almente: 
âmbito da (XXX ente licitante 
ta de registro de preços se está 
a vigência da ata de registro de 

e Camaragibe/AL; e 

rimento dos termos e condições 
á renovação ou renúncia e nem 



PREFEITURA

 
CLÁUSULA QUINZE – DO FO
15.1. As questões decorrentes da e
serão processadas e julgadas no F
outro, por mais privilegiado que se

Para firmeza e validade d
teor e forma, para que surtam um
partes, CONTRATANTE e CONT

MU

Instrumento de o

TESTEMUNHA: 
CPF: 

TESTEMUNHA: 
CPF: 
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O FORO 
es da execução deste Instrumento que não possam ser dirim
s no Foro da Comarca de Matriz de Camaragibe/AL, que pr
 que seja. 
dade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento e
am um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
CONTRATADA. 
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MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE 
Contratante 
XXXXXX 

Prefeito 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXX 
Interveniente 
XXXXXX 
Secretário 

 
 

EMPRESA [Razão Social da Empresa] 
Contratada 

Representante legal: [nome completo] 
Cargo 

to de outorga de poderes [procuração/contrato social/estatuto
 
 

 
 
 

MARAGIBE 

 

 dirimidas administrativamente 
que prevalecerá sobre qualquer 

ento em 2 (duas) vias de igual 
nadas pelos representantes das 

oas, XX de XXXXXX de 2022. 

statuto social 


