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Lei nº 8.666/93, bem como, portarias, instruções normativas, resoluções e regulamentos referentes ao objeto da 
contratação. 

                                          EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/0012020-PE-SRP-PMM-SEMED. 

                                                PROCESSO ADMINISTRATIVO 0302001/2020-PMM-SEMED. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA, CNPJ nº 01.611.666/0001-49, sediada à Rodovia BR-316, s/nº, KM 13, Bairro: Centro, no 

Município de Marituba – Pará, CEP: 67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ nº 

27.329.624/0001-03, sediada na Rua Fernando Guilhon, n° 5330, Bairro: Centro, no Município de Marituba – Pará, CEP: 67.200-000, 

representada por sua Secretária Municipal, Sra. KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, portadora da Carteira de Identidade nº 2214742 – 

SSP/PA e CPF/MF nº 444.334.842-53, residente e domiciliada na Passagem Mucajá, nº 213, Bairro: Sacramenta, na Cidade de Belém – Pará, 

CEP: 66.120-080, e por intermédio da Pregoeira MARCIA HELENA MOREIRA LEITE, designada através da Portaria n.º 022/2020-SEMED, 

de 18 de maio de 2020, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO Nº 50/0012020-

P.E-SRP-PMM-SEMED, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, através do, destinada ao atendimento das 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Marituba/PA, conforme especificações, quantitativos e condições 

dispostas neste Edital e seus anexos. 

 

Aplicam-se a esta licitação as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 e as posteriores alterações realizadas pelo Decreto nº 

9.488/2018, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar 

155/2016, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. 
 

1. DO OBJETO 
1.1. Objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS para Eventual e Futura contratação de Empresa especializada na PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CENTRAIS DE AR E 

APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA E SUAS 

UNIDADES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU SIMILAR DE 1ª LINHA, mediante empreitada de mão-de-

obra, conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência. 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sítio www.licitacoes- e.com.br e as 
especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 
1.3. A adoção do Sistema de Registro de Preço – SRP fundamenta-se na hipótese prevista no inciso II do artigo 3º do Decreto 

7.892/2013, alterada pelo Decreto nº 9.488/2018, sendo que é conveniente para administração do serviço com previsão de entregas parcelada 

durante a validade da Ata. 

2. DA JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE. 
 

2.1. Quanto à escolha do critério de julgamento das propostas pelo menor preço global dos serviços, a Administração justifica a referida 

contração conforme a Súmula 247 – TCU onde estabelece que: 

2.1.1. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de 

escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes. 

2.3. O critério recomendado conforme a Súmula 247 – TCU é que seja adotado como critério de adjudicação “por item”, porém o que está 

se contratando é empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, 

centrais de ar e aparelhos de refrigeração pertencentes a secretaria municipal de educação de Marituba/PA e suas unidades 

escolares, de variadas marcas e modelos, com o necessário fornecimento de peças, materiais correlatos e acessórios genuínos, originais ou 

similares, para o perfeito funcionamento dos referidos equipamentos, ficando inviável para a administração a adoção do critério “por item”, pois 

haveria a possibilidade de se contratar para prestar o mesmo serviço várias empresas com preços diferentes, pois os preços dos serviços para 

cada equipamento, certamente não será o mesmo (PODER DE DEMANDA). Também a contratação por item não atenderia ao princípio da 

• INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: A PARTIR DO AVISO DE PUBLICAÇÃO. 

• ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: As 09h00min do dia 15/06/2020. 

• ABERTURA DAS PROPOSTAS: As 09h15min do dia 03/07/2020. 

• INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: As 09h30min do dia 15/06/2020. 

• NÚMERO DA LICITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO: ID Nº 820402. 

• ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br; 

Observação: Todas as referências de data e horários deste certame obedecerão ao horário de Brasília – DF e dessa forma      serão registrados 
no sistema eletrônico, conforme o Decreto nº  10.024/2019. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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economicidade e eficiência, pois geraria grandes transtornos despender com fiscalização de vários contratos para o mesmo serviço, podendo 

ocorrer tecnicamente como item deserto ou fracassado o que também gera custo aos cofres da administração Pública um procedimento sem 

levar em consideração o risco, além do que seria antieconômica a adjudicação por item de que fala a Sumula 247 do TCU não seria o melhor 

caminho a ser seguido nesta contratação, cujos elementos condizem com o seu não parcelamento. 

 

2.4. Corroborando com nossa justificativa decisão proferida pelo TCU: 

 

2.4.1. Nesse sentido, estou de acordo com as conclusões obtidas pela Unidade Técnica no exame pontual de todas as alegações 

contidas na representação, as quais resultaram improcedentes, tendo em vista, basicamente, que: 

a) embora, em tese, fosse tecnicamente possível à divisão do objeto da licitação em parcelas, para adjudicação por itens, tal medida resultaria, 

na situação concreta, em prejuízo para a economicidade e a eficiência global dos serviços, desnaturando a funcionalidade do sistema integrado 

de gestão empresarial na modalidade ERP - Enterprise Resource Planning; (...) 

Acórdão 280/2010 Plenário (Voto do Ministro Relator). 

 

2.5. Portanto, a divisão do objeto deverá ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e econômica para a sua adoção. Sob 

o primeiro, o parcelamento dependera da divisibilidade do objeto licitado. No que concerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser 

balizado pelas vantagens econômicas que proporciona a Administração Pública, com a redução de custos ou despesas, de modo a 

proporcionar a obtenção de uma contratação mais vantajosa para a Administração. 

 

2.6. Nesse ponto, calha trazer à baila o escolio de Marçal Justen Filho: “O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade 

qualitativa do objeto a ser executado. Não é possível desnaturar certo objeto, fragmentando- o em contratações diversas e que 

importam o risco de impossibilidade de execução satisfatória.” (Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10. ed. São 

Paulo: Dialética, 2004. p. 209). 

 

2.7. Por tanto o critério de adjudicação este devidamente amparado nos princípios que regem a Lei N. 8.666/93, da economicidade e 

eficiência, além da economia em escala, não representando risco para a administração, considerando ainda que o objetivo da licitação seja 

a escolha da proposta mais vantajosa para administração, no que pese é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 

atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto. 

 

2.8. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO 
 

A presente contratação estabelece a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, tendo em vista a necessidade 

do pronto restabelecimento da operacionalidade dos equipamentos, pois, a demora na correção de falha poderá acarretar prejuízo para o 

conjunto do sistema do ar-condicionado e dos equipamentos de refrigeração, assim como a interrupção dos serviços administrativos. 

A aquisição das peças listadas no Termo de Referência visa atender às possíveis necessidades que venham a ocorrer, sejam elas 

nas Unidades Escolares, Edifício Sede e seus anexos, assegurando, assim, condições de trabalhos adequadas para os alunos, Educadores 

bem como aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Marituba. 

As peças de reposição listadas foram classificadas de acordo com cada equipamento pertencente a Secretaria Municipal de 

Educação, após um levantamento técnico minucioso realizado pela Coordenação de Apoio Operacional e Logística da SEMED. 

 A execução dos serviços se dá em decorrência da inexistência, no quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação de 

Marituba, de profissionais com atribuição de executar serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração - nessa expressão 

compreendida todas as atividades que demandem reparo, manutenção, limpeza, instalação e remoção de condicionadores de ar e seus 

acessórios, que podem afetar direta ou indiretamente a perfeita execução das atividades desta secretaria, sendo imprescindíveis estes 

serviços para o funcionamento em condições satisfatórias de salubridade desta unidade, assim como para a conservação da vida útil dos 

equipamentos contemplados nas rotinas de manutenção e de acordo com as normas técnicas vigentes, ou seja, manter o bom funcionamento 

dos equipamentos, conforto e segurança de Servidores e demais pessoas que utilizem as dependências do prédio, bem como preservar o 
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patrimônio público, de forma que, justifica-se a contratação de empresa especializada na manutenção do sistema de condicionamento de ar. 

Sabemos que a qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de climatização, 

portanto, uma manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas qualificadas. Outro fator é a limpeza que se, por um lado, 

é necessária para a remoção de sujeiras, por outro, pode piorar a qualidade do ar caso produtos inadequados sejam utilizados, por isso, é 

importante conscientizar os funcionários responsáveis pela limpeza para a qualidade dos produtos usados, seu armazenamento e sua 

manipulação. 

O Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de 

refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos 

proprietários e administradores de prédios públicos sob pena de graves sanções.  

Desta forma é muito importante à conservação dos equipamentos de condicionamento e distribuição do ar, visto que a má qualidade 

da climatização podem causar graves problemas de saúde e prejuízos incalculáveis. 

3 – DO VALOR ESTIMADO  

3.1   A Secretaria Municipal de Educação-SEMED poderá solicitar o objeto licitado de acordo com as suas necessidades, sendo que os 
quantitativos estarão determinados nas correspondentes Notas de Empenho. 

3.2. O valor estimado para esta licitação é de R$ 1.646.451,90 (hum milhão seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta 
e um reais e noventa centavos). 

4 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
4.1 Por se tratar de Registro de preços nesta fase fica dispensada a indicação orçamentaria, estando obrigatória a sua inserção antes da 
assinatura do contrato, conforme dispõe o art. 7º, § 2º do Decreto N.7.892/2013. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 
5.1 Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado providencie o seu credenciamento junto ao Provedor do Sistema, Banco 
do Brasil S/A www.licitacoes-e.com.br e subsequente encaminhamento de proposta de preço, em data e horário publicado no site de licitações 
do Banco do Brasil, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
5.1.1 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um Licitante. 
 
5.2  Do Procedimento para credenciamento junto ao Provedor do Sistema: 
 

5.2.1 Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do Pregão Eletrônico tradicional para fornecedores”, 
disponibilizado no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

 
5.2.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema 
Eletrônico. 
 
5.2.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilização legal do licitante e do seu representante legal, além da 
presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
5.2.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras 
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros. 
 
5.2.5 É de exclusiva responsabilidade do licitante a utilização da senha de acesso, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por 
representante, não sendo cabível a Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, promotora da presente licitação, responsabilidades 
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, mesmo que por terceiros. 
 
 5.3 NÃO SERÁ ADMITIDA NESTA LICITAÇÃO a participação de empresas nas seguintes    situações: 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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  5.3.1 As empresas que não atenderem às condições deste Edital; 
 

  5.3.2 Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação. 

 
  5.3.3Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública   direta ou indireta, Federal, Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração 
Pública. 

 
 5.3.4 Empresa que mantenha em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem como, 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
5 3.4 Possuírem em seu Contrato Social finalidade incompatível com o objeto deste Pregão. 
 
5.3.5 Cujos quadros sociais possuam sócios, que integrem quadros sociais de outros licitantes, quer na condição de majoritários ou 
minoritários. 
 
5 3.6 As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento, não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo 
licitatório, mas se for declarada sua penalização em decorrência do processo administrativo antes da homologação e adjudicação, a mesma 
ficará impossibilitada de firmar Contrato com Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA. 

       5.3.7 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 
 

5.3.8 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 
      5.3.9 Autor(a) do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica (obras e produtos). 
 

5.3.10 Não poderão participar do certame servidores públicos vinculados à Prefeitura Municipal de Marituba/PA , empregados públicos, nos 
termos do Art. 9°, III, da lei 8.666/93. 

 
5.3.12 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa 
ou judicialmente. 
 
5.3.13 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 
seguintes declarações: 
 
5.3.14 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49 e suas posteriores alterações; 
 
5.3.15 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 
prosseguimento no certame; 
 
5.3.16 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 
apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 
 

       5.3.17 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
5.3.18  Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 
editalícias; 
 
5.3.19 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
5.3.20 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a 
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
 
5.3.21 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 
III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal; 
 
5.3.22 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
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deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 
no Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
5.3.23A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
6 - DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

6.1 As Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei nº 123/2006 deverão apresentar   toda a documentação exigida no Edital de 

Licitação, ainda que com ressalva. 

6.2  Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

Microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 

regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na 

legislação do respectivo ente, conforme Art. 47 da Lei nº 123/2006. 

6.3 Devido a indivisibilidade do objeto desta licitação há a impossibilidade de acordo com Lei Complementar 123/2006 e alterações, garantir 

ai reserva cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do objeto a que se refere este Edital, para as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte Local ou Regional. Conforme planilha de preços do  ANEXO II do Edital. 

6.4 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

6.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo 

de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

7 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 
Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Na apresentação das propostas deverão ser 
observados os itens a seguir: 
7.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
7.1.2 Conter todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência. 
7.1.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por 
extenso (Art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
7.1.4 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos, 
7.1.5 A oferta deverá ser firme e precisa, contendo até duas casas decimais, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
7.1.6 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às 
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
7.1.7 Nos valores propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar incluídos todos os custos necessários para entrega dos produtos  
ou prestação do serviços da licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como 
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 
7.1.8 Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão de Pregão para ofertar lances por 
meio do sistema eletrônico, poderá fazê-lo na forma e na oportunidade prevista neste Edital. 
7.1.9. Objetivando agilizar a formalização do Contrato, o proponente deverá informar na proposta, o nome do representante que assinará o 
contrato, bem como o n° do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento 
hábil que comprove sua legitimidade.  
7.1.10. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da seguinte documentação:  
7.2. No caso de Procurador:  
a.) Instrumento de mandato público, ou;  
b.) Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em Cartório, juntamente com 
documento de constituição da empresa e alterações, conforme o caso, em atendimento ao art. 28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o 
sócio subscritor possui legitimidade para outorgar a procuração referida.  
7.1.12. No caso de sócio-gerente:  

a. Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
decorrentes de tal investidura. 

7.3 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
7.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição 
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 



 

COORDENADORIA DE APOIO OPERACIONAL E LOGISTICA                                    
 
7.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema; 
7.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após 
a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
7.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação 
da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 
8 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA 
8.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
8.1.1 Valor  Total do lote;  

8.1.2 Marca; 

8.1.3 Fabricante; 

8.1.4 Descrição detalhada  do objeto,  contendo as informações pertinentes as  especificações dos itens para compor o lote de acordo com as 
informações  ANEXOII do Edital; 
8.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam  a  Contratada. 

8.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
8.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
8.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação 
8.6 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização dos órgãos 
competentes e após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 
ao exato cumprimento da lei, nos termos do Art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 
Contrato. 
 
9 – DA ABERTURA  DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
9.1  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste 
Edital. 
9.2  A Pregoeira  verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Edital. 
9.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação 
9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
9.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 
9.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
9.6 – Modo de disputa: 
9.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote e o modo de disputa para este Pregão será ABERTO: 
 9.8 O envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública; 
9.9   A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários; 
9.10 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem  9.7, a sessão pública será encerrada automaticamente; 
9.10.1 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no subitem  9.7, o(a) Pregoeiro(a), 
poderá, assessorada pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, 
considerando as condições estabelecidas neste Edital, mediante justificativa. 
9.10.2 No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa do envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos 
LICITANTES, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados; 
9.10.3 Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e 
reiniciada somente decorridas 24 h (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sistema eletrônico utilizado para 
divulgação; 
9.11. No caso de desconexão, cada LICITANTE deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema; 
9.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais LICITANTES; 
9.13. O(a) Pregoeiro(a) anunciará o LICITANTE vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor global anual; 
9.13.1 O Critério de julgamento adotado será o menor preço global por lote , conforme definido neste Edital e seus anexos. 
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9.13.2 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.13.3 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de 
lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
9.13.4 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
9.13.5 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em 
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 
9.13.6 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
9.13.7 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
9.13.8 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate 
entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
9.13.9 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 
9.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
9.15 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 
9.16 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
9.17 A Pregoeira  solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
9.18 Após a negociação do preço, a Pregoeira  iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
10 -  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do Art. 7º e no § 9º do Art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

10.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço estimado, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível, de acordo com o art.48, combinado com o inciso X, art.40 e §3º do Art. 44 da Lei. 8.666/93. 
10.4 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
11 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

11.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 
b) Em se tratando de Procuradores deve ser apresentado instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida do qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do 
mandante para a outorga. 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 
3º, da Instrução Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI. 
 
12.1.1 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comprovando que o ramo da atividade é pertinente e compatível com 
o objeto licitado; 
b) Alvará de Funcionamento do domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível como objeto licitado; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pela Justiça do Trabalho; 
 
12. Relativa à Qualificação Técnica 

12.1 Apresentação de pelo menos 01(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

em papel que identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que 

comprove que a empresa licitante forneceu/prestou ou fornece/presta os materiais/serviços em quantidades e características similares ao 

objeto desta licitação, conforme modelo do ANEXO VI bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal 

atestado deverá ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado; 

12.2 CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 

12.3 A licitante deverá comprovar de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para assinatura do contrato, Engenheiro 

Eletricista ou tecnólogo com o registro ou inscrição em sua plena validade de acordo com o disposto no Inciso I do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

 12.3.1 O responsável técnico deverá ter contrato de serviço ou carteira assinada com a empresa licitante, na data prevista para 

entrega da proposta, entendendo – se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

de serviço ou carteira assinada; assinada pelo administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou por contrato de trabalho/serviço conforme CLT se for o caso. 

12.4  O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá constar firma reconhecida em cartório;  

12.5 O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado de capacidade técnica podendo ser 
nota fiscal ou contratos firmados com administração pública ou privada.  
12.6 Poderão ser exigidos outros documentos de Comprovação de Qualificação Técnica, caso necessário. 
 
 13.DA VISITA TÉCNICA. 

13.1Não será necessário a visita técnica. 
 
14 Relativos à Qualificação Econômica - Financeira 

 
14.1 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física; 
14.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, devidamente registrados na Junta Comercial com o termo de abertura e encerramento, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa; 
14.3. Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou jornal de grande circulação da sede da 
licitante; 
14.4 A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis: 
 
Índice de liquidez geral: 
 
 
Liquidez Geral =≥ 1,0 
 
 
Índice de Solvência Geral 
 
 
Solvência Geral =≥ 1,0 
 
 
Índice de Liquidez Corrente 
 
 
Liquidez Corrente =≥ 1,0 

Ativo Circulante+Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante+Exigível a longo prazo 

 

                                             Ativo Total 

Passivo Circulante+Exigível a longo prazo 

 

Ativo Circulante 

dividamento 
Passivo Circulante 
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Índice de Grau de Endividamento 
 
 
Grau de Endividamentos = ≤ 1,0 
 

14.5 Demais Documentações 

a) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), ANEXO III. 
b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, fornecida pela empresa e 
devidamente assina da pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - Anexo V. 
c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo III 
d)    Declaração, por parte da licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo VII. 
14.7 A Pregoeira verificará a autenticidade das documentações enviadas, mediante consulta, nos sítios oficiais, na base de dados dos órgãos 
e entidades emissores de certidões, constituindo a verificação meio legal de prova, para fins de habilitação. 
14.8 Conforme determina o art. 43 da Lei Complementar nº123/06, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) será assegurado o prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA para regularização da pendência, contados a partir da 
verificação pela pregoeira dos documentos de habilitação encaminhados. 
14.9 A não regularização da restrição fiscal implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/ 93, sendo facultado a Secretaria Municipal de Educação, convocar os licitantes remanescentes deste Edital. 
14.9.1 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a 

Pregoeira inabilitará a licitante. 

14.6 Também será inabilitada a licitante contra a qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com 

ela relacionado e ensejado de inabilitação. 

 

15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
15.1. Após o término do certame, a licitante vencedora enviará a proposta ajustada ao lance final e demais documentos de habilitação, a 
serem remetidos para o endereço eletrônico licitações-e  e  licitasemedmarituba@gmail.com no prazo de 02 (duas) horas, contado da 
solicitação do Pregoeira, que se procederá via sistema licitações-e. 
15.1. A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado indicando procedência, fabricante, prazo de garantia, observadas as 

especificações do Anexo I deste Edital, e dados bancários. 
15.2. A Pregoeira também solicitará da licitante vencedora o encaminhamento da proposta ajustada ao lance final e dos documentos de 
habilitação em meio físico, para que sejam juntados aos autos do processo licitatório. 
15.3. Os documentos (Proposta e Habilitação) deverão ser entregues em original ou por cópia autenticada em cartório ou por membro da 
comissão permanente de licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação via sistema. A documentação deverá se 
endereçada à COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, Rua Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro: Centro, no Município de 
Marituba – Pará, CEP: 67.200-000, aos cuidados do Pregoeiro responsável, conforme abaixo: 
 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Rua Fernando Guilhon, nº 5330 
Bairro: Centro 
Cidade: Marituba 
Estado do Pará, CEP: 67.200-000. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX 

(ATT. PREGOEIRA: .................................................. 

ENVELOPE nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Rua Fernando Guilhon, nº 5330 
Bairro: Centro 
Cidade: Marituba 
Estado do Pará, CEP: 67.200-000. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX 

(ATT. PREGOEIRA: .................................................. 

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

 

mailto:licitasemedmarituba@gmail.com
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  ENVELOPE nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 02 

 
15.3. Os documentos em meio físico deverão ser encaminhados em 02 (dois) envelopes distintos, em nome da licitante, e 
obrigatoriamente, conter o número do CNPJ e o respectivo endereço conforme acima discriminado. 
15.4. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante forem filiais, todos os documentos 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
15.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, 
efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
15.6. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente 
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
15.7. O descumprimento do prazo para encaminhamento da proposta e da documentação acarretará a inabilitação da licitante, salvo 
comprovado justo motivo, a que a licitante não tenha dado causa, aceito pelo Pregoeira. 
 
16. DO RECURSO 
16.1. Após “Declarado vencedor”, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos (trinta minutos (horário comercial), durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema “Intenção de Recurso”, manifestar sua intenção de recorrer. 
16.2. O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pela Pregoeira, durante a sessão, na fase de 
habilitação. 
16.3. A Pregoeira fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em 
campo próprio do sistema. 
16.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo 
de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrar-razões, também via sistema, 
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da licitante recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
16.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica 
em decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada adjudicar o objeto à licitante vencedora. 
16.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo MENOR PREÇO POR LOTE, à licitante vencedora, depois de decididos os recursos, 
quando interpostos, estando ainda sujeito à homologação da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA. 
17. 2 DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA: 
17.2.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá as atribuições dispostas no Art. 11 do Decreto Federal nº 5.450/2005, entre 
outras, descritas a seguir: 
a) Coordenar o processo licitatório; 
b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; 
c) Conduzir a sessão pública na Internet; 
d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 
e) Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato; 
f) Dirigir e conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances; 
g) Efetuar negociação, nos termos previstos neste Edital; 
h) Verificar e julgar as condições de habilitação; 
i) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
j) Indicar o vencedor do certame; 
k) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
l) Solicitar amostra, manual técnico e/ou prospecto à licitante vencedora, se aplicável ao(s) item(s); 
m) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
n) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
 
18 - DOS INSTRUMENTOS LEGAIS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 

18.2  A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA convocará a(s) licitante(s) vencedora(s), após a adjudicação e 

homologação do certame, para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da 

convocação, estando às obrigações assumidas no instrumento vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata. 

18.3 É facultado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, quando a licitante vencedora convocada não assinar a Ata 
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de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, sem justificativa aceita, convocar as licitantes remanescentes, na ordem 

desclassificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

18.4 A Ata de Registro de Preços é documento vinculativo obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado entre as secretarias e 

a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, e será formalizada de acordo como Anexo XI  deste Edital e não terão prazo superiora 12 (doze) 

meses, não será vinculada a ata com o contrato de prestação de serviço, onde ambos serão contados sua validade da data de sua publicação, 

incluindo suas prorrogações. 

18.5 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação dos serviços, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I deste 

Edital, podendo a Administração promover aquisição em unidades de acordo com suas necessidades efetivas, observados os quantitativos 

mínimos cotados por item do lote. 

18.6 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços 

decorrente deste certame, a efetuar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição 

pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

18.7 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, depois de realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 

registrado ou, após negociação, aquiescer à detentora da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em 

referida licitação. 

18.8 Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em) – se a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa 

por escrito aceita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções 

administrativas previstas neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 

respeitado a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios se feita a negociação, declarar o respectivo licitante 

vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços. 

18.9 Poderá haver adesão à Ata de Registro de Preço deste certame, após a autorização do órgão gerenciador, conforme Art. 22, § 1º do 

Decreto Federal nº 7.892/2013. 

18.10 A quantidade estimada a ser adquirida por órgão não participante, por item, corresponde à quantidade prevista na Ata de Registro de 

Preços pelo órgão gerenciador. 

18.11 As aquisições adicionais, decorrentes de adesões, não poderão exceder, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos do lote do 
instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador/participante SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO MARITUBA/PA,). 
18.12  A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA será o órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços e 

participante inicial do mesmo. 

18.13 Após a assinatura da Ata de Registros de Preços e convocação formal, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá (ão) assinar o instrumento 

contratual e retirara Nota de Empenho, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos. 

 

19.1.1 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA cabe: 
a) Determinar a abertura do processo licitatório; 
b) Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do Pregoeira e dos componentes da equipe de apoio; 
c) Indicar o provedor do sistema; 
d) Decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, quando este mantiver sua decisão; 
e) Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 
f) Homologar o resultado da licitação; 
g) Assinar os instrumentos legais, visando à aquisição dos itens objeto do certame; 
h) Anular o Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 
i) Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado. 
19.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta ou da documentação. 
19.3 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
 
20 DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
20.1 Caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA: 
a) Promover, através de seus servidores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste Edital, sob os aspectos quantitativos 
e qualitativos, anotando em registro próprio os vícios ou defeitos detectados nas aquisições e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
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que, a seu critério, exijam o reparo ou substituição de item(s) por parte da (s) licitante(s) vencedora(s). 
20.2 Ficará a cargo do Gestor do Contrato, designado nos termos do Art. 67da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento e fiscalização 
da relação contratual. 
20.3 A existência de fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA de modo algum atenua ou exime a 
responsabilidade da(s) licitante(s) vencedora(s) por qualquer vício ou defeito presente no(s) item (s) fornecidos. 
 
21 DAS OBRIGAÇÕES DA(S) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) 
21.1 São obrigações da(s) licitante(s) vencedora(s), após a homologação do certame, além das normas estabelecidas no Edital de licitação: 
a) Assinar os instrumentos legais (Ata de registro de Preço e Contrato), dentro do prazo de convocação; 
b) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência dos instrumentos legais firmados, informando a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
c) Retirar a Nota de Empenho da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, dentro do prazo estipulado para o feito, sob 
pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo do previsto no Art.81 da Lei Federal nº 8.666/93 e aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas; 
d) Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte técnico do(s) item(s) objeto do presente Edital 
de que tenha sido vencedora, o qual deverá estar disponível até o término do prazo de garantia do(s) item(s) a serem fornecidos; 
e) Atender às condições do Termo de Referência (Anexo I); 
f) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer 
outras que forem devidas e referentes aos seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA; 
g) Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e garantia do(s) item(s) deque tenha sido a licitante vencedora, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício 
de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA e a 
terceiros; 
h) Efetuar a instalação e treinamento para operação do(s) item(s) que tenha sido vencedora, cuja necessidade tenha sido indicada no Termo 

de Referência, sem qualquer custo adicional; 

i) Substituir no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da recusa, todo e qualquer item que chegar com vício ou defeito ou que vier a 

apresentar vício ou defeito durante seu uso normal, o que ocorrerá às suas expensas; 

j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA ou a terceiros, de 

correntes de sua culpa ou dolo até a entrega do serviço; 

k) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, durante a 

realização da aquisição ou da prestação do serviço; 

l) Cumprir, às suas próprias expensas, todas as obrigações legais, contidas no Edital e nos instrumentos legais a serem firmados entre as 

partes. 

21.2 A licitante vencedora não poderá transferir a terceiros total ou parcialmente as obrigações assumidas no certame.  

 

22. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
22.1 Os serviços serão executados e recebidos de acordo com as condições constantes no Termo de Referência – Anexo I. 
 

23 DO PAGAMENTO 
23.1 Os pagamentos serão efetuados conforme condições contidas no Termo de Referência e na minuta contratual. 
 
24 DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 
24.1 Posteriormente à contratação, caso seja interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, o valor inicial 
atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no Art. 65, §§ 1º 
e 2º, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
 
25 DAS PENALIDADES 
25.1 Com fundamento no Art.7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e Art. 28 do Decreto Federal nº 5.450/2005 ficará impedida de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e do cadastro de fornecedores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
MARITUBA/PA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa à 
licitante vencedora que: 
a) Não assinar Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 
b) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f)             Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
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g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Fizer declaração falsa; 
i)              Cometer fraude fiscal. 
 
25.2 A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor total previsto no Edital relativo ao(s) item(s) de que tenha sido vencedora, quando 
incorrer em uma das hipóteses anterior descritas no item 25.1 
25.3 Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, a licitante vencedora ficará sujeita, no caso de atraso 
injustificado, assim considerado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, inexecução parcial ou inexecução total 
da obrigação assumida, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e amplo defesa, às seguintes 
penalidades: 
25.4  Multa de: 

a)  0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor homologado caso o(s) item(s) seja(m) entregue(s) com atraso, limitada a incidência 
de15 (quinze) dias; 
b) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor homologado, em caso de atraso na entregado(s) item(s), por período superior ao previsto na 
alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida. Após o décimo – quinto dia e a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE MARITUBA, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
25.5 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com O Município de Marituba, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos. 
25.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
25.7 Neste caso será concedida a reabilitação sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 
25.8 A sanção de multa poderá ser aplicada à licitante vencedora juntamente com a suspensão temporária e declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar coma Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
 
26 DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL 
26.1  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica, poderá impugnar o ato 
convocatório deste Pregão mediante petição, documento tipo doc. ou equivalente, a ser enviado exclusivamente para o e-mail 
licitasemedmarituba@gmail.com, no horário de 08:00 às 14:00h.  
26.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste ato convocatório, o interessado que não apontar as falhas ou irregularidades no prazo 
anteriormente mencionado, sendo intempestiva a comunicação do suposto vício enviada após o decurso deste prazo. 
26.3 A Pregoeira, se julgar necessário, solicitará auxílio da Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
para decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
26.4 Acolhida a impugnação a este Edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
26.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail licitasemedmarituba@gmail.com. no horário de 08:00 
às 14:00h. 
26.6 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br, no campo “documentos” para conhecimento da sociedade em geral e das licitantes, cabendo aos interessados em participar do 
certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 
 
27 DOS ANEXOS 
27.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Termo de Referência; 
b) Anexo II – Modelo de Proposta de Preço 
c) Anexo III – Modelo de Declaração Independente de Proposta; 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração documentando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 
e) Anexo V Modelo de Declaração de existência de fato superveniente impeditivo de habilitação; 
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de capacidade técnica; 
g)  Anexo VII – Modelo de Declaração de Microempresa/EPP; 
h) Anexo VIII – Ata de Registro de Preço 
i)             Anexo IX –    Minuta do Contrato 
 
28 DO FORO 
28.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Marituba/PA, com exclusão de qualquer outro. 
 

mailto:licitasemedmarituba@gmail.com.
mailto:cpl.pracuuba.ap@gmail.com
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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Marituba (Pa), 22 de junho de 2020. 

 

 

MARCIA HELENA MOREIRA LEITE 

Pregoeira-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

Portaria 022/2020 – SEMED de 25/06/2020 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO 

1.1. O presente objeto visa a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, 

CENTRAIS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE MARITUBA/PA E SUAS UNIDADES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU SIMILAR DE 

1ª LINHA, de acordo com as especificações e condições constantes neste Termo e Referência. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

A presente contratação estabelece a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, tendo em vista a necessidade do pronto 
restabelecimento da operacionalidade dos equipamentos, pois, a demora na correção de falha poderá acarretar prejuízo para o conjunto do 
sistema do ar-condicionado e dos equipamentos de refrigeração, assim como a interrupção dos serviços administrativos. 
A aquisição das peças listadas no Termo de Referência visa atender às possíveis necessidades que venham a ocorrer, sejam elas nas 
Unidades Escolares, Edifício Sede e seus anexos, assegurando, assim, condições de trabalhos adequadas para os alunos, Educadores bem 
como aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Marituba. 
As peças de reposição listadas foram classificadas de acordo com cada equipamento pertencente a Secretaria Municipal de Educação, após 
um levantamento técnico minucioso realizado pela Coordenação de Apoio Operacional e Logística da SEMED. 
 A execução dos serviços se dá em decorrência da inexistência, no quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação de Marituba, de 
profissionais com atribuição de executar serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração - nessa expressão compreendida todas 
as atividades que demandem reparo, manutenção, limpeza, instalação e remoção de condicionadores de ar e seus acessórios, que podem 
afetar direta ou indiretamente a perfeita execução das atividades desta secretaria, sendo imprescindíveis estes serviços para o funcionamento 
em condições satisfatórias de salubridade desta unidade, assim como para a conservação da vida útil dos equipamentos contemplados nas 
rotinas de manutenção e de acordo com as normas técnicas vigentes, ou seja, manter o bom funcionamento dos equipamentos, conforto e 
segurança de Servidores e demais pessoas que utilizem as dependências do prédio, bem como preservar o patrimônio público, de forma que, 
justifica-se a contratação de empresa especializada na manutenção do sistema de condicionamento de ar. 
Sabemos que a qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de climatização, portanto, 
uma manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas qualificadas. Outro fator é a limpeza que se, por um lado, é 
necessária para a remoção de sujeiras, por outro, pode piorar a qualidade do ar caso produtos inadequados sejam utilizados, por isso, é 
importante conscientizar os funcionários responsáveis pela limpeza para a qualidade dos produtos usados, seu armazenamento e sua 
manipulação. 
O Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração 
artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e 
administradores de prédios públicos sob pena de graves sanções.  
Desta forma é muito importante à conservação dos equipamentos de condicionamento e distribuição do ar, visto que a má qualidade da 
climatização pode causar graves problemas de saúde e prejuízos incalculáveis. 
3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: 

3.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas e legislação vigente, com as recomendações 

técnicas do fabricante, com as especificações e condições descritas neste Termo de Referência, envolvendo profissionais 

técnicos especializados, com a utilização de ferramentas apropriadas pela CONTRATADA de modo a garantir a conservação 

e perfeito funcionamento dos equipamentos. 

 
3.2. O serviço de operação do sistema de ar condicionado será realizado diariamente, com pessoal residente, consistindo no seu 

monitoramento, devendo ser verificado ao longo do expediente se o sistema está funcionando no automático. Devendo 

realizar o deslocamento para as Unidades Escolares da Zona Urbana e Zona Rural de acordo com a tabela definida no item 

08 deste Termo de Referência. 
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3.3. Todas as despesas de deslocamento, alimentação e outras ocorrerão por conta exclusivamente da empresa CONTRATADA. 

 
3.4. A CONTRATADA, após (cinco) dias da assinatura do contrato, deverá indicar formalmente o preposto, de acordo com o art. 

68 da Lei nº 8.666/1993. A existência do preposto não implicará em acréscimo nos preços contratados, pois viabilizará o 

contato com o representante da Administração durante a sua execução e o atendimento da necessidade de emissão de 

relatórios e outras atividades administrativas de responsabilidade da CONTRATADA, principalmente controle de informações 

relativas ao seu faturamento mensal e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato.  

 
3.5. Além do preposto a CONTRATADA deverá nomear 02 (dois) colaboradores sem acréscimo nos preços contratados, para 

que estes junto com o seu preposto, possam monitorar o funcionamento de todos os equipamentos de ar condicionados e de 

refrigeração, emitindo relatórios de manutenções e apresentar para a analise do fiscal do contrato para que este possa 

autorizar os serviços. 

 
3.6. O Preposto será instruído pela Contratada quanto à necessidade de acatar as orientações do fiscal do contrato, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Interna sede Segurança e de Medicina do Trabalho, assim como tomar as providências 

pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas. Este profissional além das suas habituais atribuições 

deverá: 
 

a) Gerenciar, vistoriar, coordenar, controlar a assiduidade e pontualidade dos profissionais alocados no serviço, 

apresentando relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos ocorridos; 

b) Atribuir e controlar as tarefas de responsabilidade dos profissionais que estejam sob sua responsabilidade; 

c) Observar a disciplina e a apresentação de todos os profissionais que estejam sob sua responsabilidade; 

d) Solicitar a Contratada a reposição de empregados faltosos; 

e) Atualizar os registros no livro de ocorrência, dando ciência nos registros eventualmente efetuados pelo Contratante; 

f) Orientar os profissionais responsáveis pela execução dos serviços objeto deste termo; 

g) Manter contato frequente com o fiscal do contrato; 

h) Semestralmente ou quando for solicitado, emitir relatório de consumo dos materiais utilizados na realização das tarefas, 

incluindo entrada e saída, o local em que foram utilizados, o consumo diário e outros procedimentos referentes ao controle 

de gastos dos materiais de consumo previstos para a execução dos serviços de limpeza e conservação; 

 

3.7. O Engenheiro, responsável técnico da CONTRATADA, deverá efetuar visitas semanais às instalações da contratante, ou 

quando solicitado pelo fiscal do contrato, devendo assegurar que o contrato esteja sendo executado em conformidade com 

o Plano de Manutenção, Operação e Controle  - PMOC, aprovado e os artigos 5º, 6º e 7º da portaria 3.523/1998 do Ministério 

da Saúde. Nessas visitas deverá emitir relatório sobre as mesmas, propondo melhorias para o funcionamento do sistema. 

 
3.8. Na ausência do Responsável Técnico, o Preposto será o seu representante, realizando a direção de todos os serviços junto 

aos empregados da CONTRATADA. Somente o Responsável Técnico e o Preposto serão considerados habilitados a tratar 

com a Fiscalização. 

 

3.9. Quando solicitados, os serviços de instalações de aparelhos de ar condicionados deverão ser executadas em dias úteis, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 18h, podendo, em caráter excepcional e a critério da SEMED, ser solicitado ou 

autorizado o atendimento fora do horário estipulado. Os resíduos retirados deverão ser descartados em local próprio, 

licenciado pelos órgãos ambientais do município; 

 
3.10. As peças de reposição deverão obedecer às especificações neste Termo de Referência, para funcionamento dos aparelhos 

de ar condicionado e aparelhos de refrigeração, e serão substituídas todas as peças sempre que necessário, para garantir 
perfeito funcionamento dos aparelhos; 
 

3.11. Todas as peças deverão ser novas, originais ou recomendadas pelo fabricante, não sendo aceito sob qualquer hipótese 
peças recondicionadas; 
 

3.12. Na absoluta falta de peça original no mercado, desde que fundamentado pela empresa vencedora da licitação, poderá a 
administração autorizar, por escrito a substituição por peça não original ou recomendada pelos fabricantes, salientando que 
esta não deverá comprometer a qualidade do serviço bem como a segurança do equipamento e o comprometimento de 
outros componentes; 
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3.13. A Secretaria Municipal de Educação de Marituba, poderá, a qualquer momento, solicitar à empresa vencedora da licitação a 

verificação das peças instaladas; 
 

4. CRITÉRIOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERAÇÃO. 

4.1. Os serviços de manutenção preventiva, que buscam prevenir a ocorrência de quebras e defeito /s nas instalações de ar 

condicionado e equipamentos de refrigeração, mantendo-as em perfeito estado de uso, de acordo com projetos, manuais, 

normas técnicas dos fabricantes e da área de saúde; 

 
4.2. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas previamente programadas pela FISCALIZAÇÃO, 

em conformidade com a periodicidade fixada no Plano de Manutenção, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às  

12:00 e de 14:00 às 18:00 horas, ou aos sábados, no horário das 8:00 às 12:00 horas; 

 
4.3. A CONTRATADA caso seja necessário, deverá executar a primeira manutenção preventiva no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis contados da assinatura do contrato; 

 

4.4. Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, eventuais ou emergenciais, demandados pela 
CONTRATANTE tantas vezes que se comprovar serem indispensáveis, tratam da execução dos trabalhos necessários e 
suficientes para a imediata correção de defeitos e anormalidades nos equipamentos de ar condicionado e equipamentos de 
refrigeração a fim de que seja retomada sua utilização de forma segura, eficiente e econômica, devendo ser preferencialmente 
realizados de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 18:00 horas, e aos sábados, no horário das 8:00 às 12:00 horas; 

 
4.5. No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de anormalidades eventuais, que podem advir de problema 

mecânico, elétrico, eletrônico, desgaste natural do equipamento ou manuseio errado do usuário, a CONTRATADA deverá, 
após a comunicação da CONTRATANTE, iniciar os procedimentos corretivos no prazo máximo de até 03 (três) horas. 

 

4.6. No caso de serviços de manutenção corretiva emergencial relativa a acidentes de qualquer natureza, a CONTRATADA 
deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, adotar urgentes providências no sentido de sanear o problema em até 1 
(uma) hora; 

 

4.7. Caso a CONTRATADA não promova o devido atendimento nos prazos fixados, fica a CONTRATANTE autorizada a contratar 
os necessários serviços de outra empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato o isente da 
aplicação de sanção contratual ou provoque, para a CONTRATANTE, qualquer perda de garantia dos equipamentos e 
materiais pertencentes aos equipamentos de ar condicionado; 

 

4.8. A requisição de serviços de manutenção corretiva, eventuais ou emergenciais poderá ser formalizada por meio de 
comunicação verbal (telefone) ou escrita (ofício, fax, mensagem eletrônica, etc.); 

 

4.9. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados deverão obedecer rigorosamente: 

a) Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de 
produtos; 

b) Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 

c) Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto 
Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410 – Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16401-1 – 
Instalações de ar-condicionado; 

d) Às disposições legais federais, e distritais pertinentes; 

e) Aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto; 

f) Às normas técnicas específicas, se houver; 
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g) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas 
previstos por essas; 

h) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: 

I. À NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

II. À NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

III. À NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

IV. À NR-23: Proteção Contra Incêndios; 

i) À Resolução CONFEA nº 425/98 (ART); 

j) À Portaria n. º 3523/GM e 176/GM do Ministério da Saúde. 

4.10. Na execução das rotinas dos serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado e equipamentos de refrigeração 
a CONTRATADA deve: 

a) Observar estritamente as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes de normas técnicas 
indicadas para a elevação da vida útil e melhoria do rendimento dos equipamentos; 

b) Zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de corrosão, instalação de 
acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura e revestimentos protetores; 

c) Manter os ambientes climatizados dentro dos padrões normalizados de temperatura, umidade relativa e 
velocidade do ar, conforme definido nas especificações e projeto do Sistema de Climatização.  

d) Manter limpos os componentes dos equipamentos (bandejas, serpentinas, desumidificadores, ventiladores, 
venezianas, grelhas e difusores) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde 
humana e manter a boa qualidade do ar interno; 

e) Utilizar, na limpeza dos componentes dos equipamentos de ar condicionado e dos equipamentos de 
refrigeração produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim; 

f) Manter em condições de operação os filtros, promovendo sua substituição, quando necessário; 

g) Remover as partículas sólidas, retiradas dos equipamentos de ar condicionado e dos equipamentos de 
refrigeração após a limpeza, e acondicioná-las em recipientes e locais adequados; 

h) Preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que apresentem riscos à 
saúde humana; 

i) Garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes climatizados;  

4.11. Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela CONTRATADA, sob sua responsabilidade técnica e financeira, na 
presença da FISCALIZAÇÃO, ficando a aceitação final condicionada à comprovação da efetiva realização das rotinas 
relativas à manutenção preventiva programada, assim como, na hipótese de manutenção corretiva, ao restabelecimento do 
uso do sistema de ar condicionado.  

4.12. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

4.13. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc. 

4.14. A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços 
públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente a CONTRATANTE. Também 
providenciará toda e qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

4.15. A remoção de todo entulho eventualmente produzido pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado 
e dos equipamentos de refrigeração será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo arcar exclusivamente com o 
correspondente custo sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 

4.16. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras 
disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações 
ou reclamações, movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho 
ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 



 

COORDENADORIA DE APOIO OPERACIONAL E LOGISTICA                                    
 

4.17. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos 
sempre que: 

a) Assim estiver previsto e determinado no contrato; 

b) For necessário para a execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do contrato e de acordo com o Termo de 
Referência; 

c) No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, prejudicar áreas não incluídas no setor 
de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando-as em conformidade com o seu estado original. 

4.18. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na CONTRATANTE, a fim 
de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE MARITUBA autorização para tais deslocamentos e modificações. 

4.19. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços 
contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação até à aceitação pela FISCALIZAÇÃO. 

4.20. A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma 
apresentada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, tais como os diários de manutenção, controles 
de acesso e de presença dos prestadores de serviço e controles de emprego de materiais ou outros. 

4.21.  Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização expressa da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA. 

4.22.  A inobservância das presentes especificações técnicas implicará a aceitação parcial ou recusa total dos serviços, devendo 
a CONTRATADA refazer a parcela ou objeto integral recusado sem direito à indenização. 

4.23. Os atendimentos relativos a Manutenção Preventiva e Corretiva deverão ser controlados por ORDENS DE SERVIÇO, ordens 
estas solicitadas pelo usuário por telefone ou pela WEB (intranet), ou mediante solicitação aberta pela fiscalização/empresa. 
Os serviços somente serão considerados realizados após a assinatura do usuário/fiscal conforme o caso. 

5. DA ROTINA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
5.1. A manutenção Preventiva das instalações tem por objetivo antecipar-se, por meio de ensaios e rotinas, ao aparecimento de 

defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e instalações ou desuso. 

5.2. Segue abaixo a especificação das rotinas periódicas relativas à MANUTENÇÃO PREVENTIVA que deverão ser realizadas 
pela CONTRATADA, com base na Portaria do M.S. n° 3523/GM e NBR 1397/97 e nas características técnicas dos 
equipamentos de ar condicionado e de aparelhos de refrigeração: 

a) Deverá fazer a manutenção MENSALMENTE: 

Especificações 

Verificar ruídos e vibrações anormais . 

Limpeza de evaporador. 

Limpeza de filtro de ar. 

Medir o diferencial de pressão. 

Verificar e eliminar frestas dos filtros. 

Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante. 

Verificar grades de ventilação/ exaustão . 

Verificar chave seletora. 

Verificar atuação do termostato. 

Verificar válvula reversora. 

Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores. 

Medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor. 

Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente. 

Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas. 

Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos. 

Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação. 

Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. 

Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias. 

Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o uso de produto desengraxante e corrosivo. 

Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor). 

Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter. 



 

COORDENADORIA DE APOIO OPERACIONAL E LOGISTICA                                    
 

Verificar filtro e secador. 

Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos. 

Verificar nível de óleo do compressor. 

Verificar a operação da válvula de expansão. 

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e óleo). 

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis . 

Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. 

b) Deverá fazer a manutenção TRIMESTRALMENTE: 

Especificação 

Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja. 

Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão. 

c) Deverá fazer manutenção SEMESTRALMENTE 

Especificação 

Verificar a operação dos controles de vazão. 

Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores. 

d) Deverá fazer manutenção ANUALMENTE 

Especificação 

Limpeza de condensador. 

Verificar protetor térmico compressor. 

Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete. 

 
6. DA ROTINA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. 

6.1. Para cada serviço preventivo identificado, fica também estabelecido que a CONTRATADA a obrigação de executar, desde 

de que seja aprovado o material de reposição, o correspondente serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA (substituição de 

partes e peças, recomposição, reparo, conserto, etc.). 

6.2. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, bem como seu transporte e tudo 
o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de manutenção corretiva. 

6.3. Quando a CONTRATADA constatar que existe necessidade de substituição de peças, para o conserto, recomposição e 
readequação dos equipamentos, esta deverá comunicar oficialmente ao fiscal do contrato, descrevendo a relação de todas 
as peças que serão necessárias substituir, para que o mesmo acompanhe todo o processo de troca ou reposição de peças. 

 
7. DA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR 
7.1. Para instalação de Aparelhos de Ar Condicionados das dependências das  Escolas Municipais ou da Secretaria Municipal de 

Educação, a CONTRATADA deverá fornecer e prever o todo os material e mão de obra necessária para a realização dos 
serviços, tais como: suportes; prolongamentos das tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem 
feitas aberturas para passagem de tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da 
tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica; retirada dos aparelhos de ar 
condicionado existentes (tipo janela); refazimento dos vidros das esquadrias, substituição de lâminas das persianas nos locais 
onde existem os atuais aparelhos de parede, enfim, todos os serviços necessários ao pleno funcionamento dos 
equipamentos; 

 
7.2. As instalações deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do 

fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos 
equipamentos; 

 
7.3. Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada, e deverão estar de acordo com as últimas 

revisões dos padrões da ABNT. 
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8. LISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ACJ EM USO 
 

NOME DA ESCOLA  
ACJ 
 7500 

MARCA 
ACJ 

 10000  
MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A 
ACJ 

 12000  
MARCA 

ACJ 
18000  

MARCA 
ACJ 

 19000 
MARCA 

ACJ  
24000 

MARCA 
ACJ 

30000 
MARCA 

E M E F BENEDITO BEZERRA FALCAO 1 CONSUL 1 
SPRINGE

R 
1 SPRINGER       

 
        

E M E F CENTRO EDUCACIONAL OMEGA  2 SPRINGER 1 CONSUL                     

E M E F DR ALCÂNTARA  1 SPRINGER                         

E M E F EUDAMIDAS LOPES DE MIRANDA  1 ELETROLUX                         

E M E F I PROFESSORA NAZARE COSTA  5 
CONSUL, 

ELETROLUX 
                        

E M E F INACIO RODRIGUES DA CUNHA  1 SPRINGER                         

E M E F JOAO MILTON DANTAS  1 CONSUL                         

E M E F LAURA FREIRE DE OLIVEIRA FALCAO  1 LG                         

E M E F MAESTRO CARLOS GOMES  1 ELETROLUX                         

E M E F NSRA DO ROSARIO  3 
ELETROLUX 
E CONSUL 

1 ELGIN 2 
CARRIER    
CONSUL 

    1 SPRINGER     1 LG 

E M E F OTILIA BEGOT  1 ELETROLUX                         

E M E F PARQUE DAS PALMEIRAS  1 SPRINGER                         

E M E F PE MARCOS SCHAWALDER  2 ELETROLUX                         

E M E F SANTA HELENA  1 LG                         

E M E I F CELIA ASTRAL  2 
SPRINGER E 
ELETROLUX 
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E M E I F CENTRO EDUCACIONAL PIMPOLHO  2 
SPRINGER             

ELETROLUX 
                        

E M E I F SISTEMA DE ENSINO SEMENTE DO AMANHA  4 
CONSUL, 
PHILIPS, 
ELGIN 

                        

E M E I F SISTEMA ENSINO TANIA MATOS  3 
LG                            

ELETROLUX 
                        

PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1  BELLINE               

  

        

 
 

9. LISTA DETALHADA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO EM USO 

NOME DA ESCOLA  
9000 
BTU

S MARCA 

1200
0 

BTUS MARCA 

18000 
BTUS MARCA 

24000 
BTUS MARCA 

30000 
BTUS MARCA 

58000 
BTUS MARCA 

E M E F BENEDITO BEZERRA 
FALCAO  1 LG 1 YORK 6 

SPRINGE
R     3 MIDEA     

E M E F CENTRO EDUCACIONAL 
OMEGA  

7 

SPRINGE
R, MIDEA 

E 
SAMSUNG                     

E M E F DOM CALABRIA  
1 YORK         3 SPRINGER 7 

AUXILIAR, 
SPRINGER     

E M E F DONA MORA GUIMARAES  
    2 

YORK, 
SPRINGER 1 

SPRINGE
R             

E M E F DR ALCÂNTARA      12 
KOMECO,SP
RINGER                 

E M E F DR RENAUSTO AMANAJÁS  
1 LG 4 AUXILIAR 3 AUXILIAR     8 MIDEA     
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E M E F EUDAMIDAS LOPES DE 
MIRANDA  2 

SPRINGE
R                     

E M E F I PROFESSORA NAZARE 
COSTA  

1O 
CONSUL  

ELETROLUX         1 
ELETROLU
X         

E M E F INACIO RODRIGUES DA 
CUNHA      3 MIDEA 2 MIDEA             

E M E F JOAO MILTON DANTAS  
1 YORK 2 KOMECO  3 YORK 6 

AUXILIAR,L
G         

E M E F JULIA FREIRE DE SOUZA  
2 

YORK        
LG 1 SAMSUNG                 

E M E F LAURA FREIRE DE 
OLIVEIRA FALCAO  1 SAMSUNG 3 

CONSUL, 
AUX,MIDEA 1 SAMSUNG     6 MIDEA     

E M E F MAESTRO CARLOS GOMES  1 YORK 5 YORK                 

E M E F MARIA DE FATIMA 
MONTEIRO FERREIRA  2 YORK 3 

ELETROLUX, 
CONSUL, 
GREE 1 YORK 9 

LG,AUXILIA
R         

E M E F NOVO HORIZONTE  2 MIDEA         5 LG          

E E F R C NOSSA SENHORA DA 
PAZ 

2 

LG    
SPRINGE

R 3 
SPRINGER 
ELETROLUX 1 AUXILIAR 5 

LG,AUXILIA
R         

E M E F NSRA DO ROSARIO  
1 CONSUL  2 

MIDEA, 
GREE 1 MIDEA 6 

MIDEA, 
AUXILIAR 2 

CARRIER, 
SPRINGER     

E M E F PARQUE DAS PALMEIRAS          1 CONSUL             

E M E F PE MARCOS SCHAWALDER          1 CONSUL     3 MIDEA     

E M E F PE ROMEU PIRES BORGES  1 YORK 1 CONSUL                  

E M E F POBRES SERVOS DA 
DIVINA PROVIDENCIA              1 MIDEA         
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E M E F PROF EMILIA CLARA DE 
LIMA      5 

CARRIER,CO
NSUL 17 

CONSUL,
CARRIER             

E M E F PROF NADEIA GUIMARAES 
DOS SANTOS      4 

AUXILIAR,EL
ETROLUX                 

E M E F PROF PAULO FREIRE  1 YORK         7 AUXILIAR         

E M E F PROFA GRACINDA PERES      1 AUXILIAR 5 AUXILIAR             

E M E F SANTA HELENA  
1 

SPRINGE
R 3 

BRASTEMP,K
OMECO 1 KOMECO 5 MIDEA         

E M E F SANTA TEREZA D'AVILA      1 AUXILIAR 1 AUXILIAR             

E M E F SANTO AMARO  
3 

YORK  
ELETROL

UXLG                     

E M E F STA LUCIA  1 YORK                     

E M E F STA RITA  

6 

MIDEA      
ELETROLUX  

ADMIRAL     1 AUXILIAR             

E M E F SUELY FALCAO  (e anexo) 
1 ELETROLUX 4 AUXILIAR 8 MIDEA             

E M E I ESCOLA SAO FRANCISCO  
    1 TEMPSTAR 2 DAIKIM             

E M E I F ASS DE PAIS E MESTRES 
DO CENTRO EDUCACIONAL LUIZ 
PIRES ( E ANEXOS)     1 ELETROLUX     2 

ELETROLU
X, LG         

E M E I F CENTRO EDUCACIONAL 
FREI GALVAO  1 ADMIRAL                     

E M E I F CENTRO EDUCACIONAL 
PIMPOLHO  

4 

SPRINGE
R  

CONSUL                     
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E M E I F DOLORES MARTINS 
RIBEIRO      1 LG                 

E M E I F MUNDO MAGICO  

16 

LG       
CONSUL   
ELETROL
UX MIDEA            
A GRATO   

ELGIM     

SAMSUNG   
YORK                    1 CARRIER 3 

LG   
,MIDEA             

E M E I F PORTAL DO SABER      3 SAMSUNG                 

E M E I F SANTA MARIA DE BELEM  1 CARRIER 2 MIDEA                 

E M E I F SISTEMA DE ENSINO 
SEMENTE DO AMANHA              1 ELGIN         

E M E I F SISTEMA ENSINO TANIA 
MATOS      1 A GRATO                 

E M E I F TEODORICO ALEIXO  4 CONSUL         2 CARRIER         

E M E I JOSE FELIPE SANTIAGO  1 YORK                     

E M E I NOSSA SENHORA DE 
NAZARE              2 LG         

PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 3 

AUX, 
MIDEA E 
SPRINGE

R 2 MIDEA 4 

MIDEA E 
SPRINGE
R     2 

CARRIE E 
MIDEA 4 

SPRINGE
R 

CASA DOS CONSELHOS DA SEMED     7 MIDEA                 

 
10. LISTA DETALHADA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E USO 
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NOME DA ESCOLA BEBEDOUROS MARCA FREEZER MARCA GELADEIRAS MARCA 

E M E F BENEDITO BEZERRA FALCAO  1 INDUSTRIAL 1 ESMALTEC 1 CONSUL 

E M E F CENTRO EDUCACIONAL OMEGA  1 ESMALTEC 

1 ESMALTEC     

E M E F DOM CALABRIA  1 GELITO 
4 

EMBRACO FRICON     
ESMALTEC  CONSUL 1 ESMALTEC 

E M E F DONA MORA GUIMARAES  1 INDUSTRIAL 
2 ESMALTEC FRICON 1 ELECTROLUX 

E M E F DR ALCÂNTARA  1 INDUSTRIAL 1 ELETROLUX 1 ELETROLUX 

E M E F DR RENAUSTO AMANAJÁS  1 INDUSTRIAL 
3 

REUBLEY 
ELETROLUX     

E M E F EDUARDO LAUANDE      1 EL ETROLUX     

E M E F EUDAMIDAS LOPES DE MIRANDA  2 INDUSTRIAL 1 ELETROLUX     

E M E F I PROFESSORA NAZARE COSTA  2 INDUSTRIAL 

2 CONSUL 1 CONSUL 

E M E F INACIO RODRIGUES DA CUNHA  1 INDUSTRIAL 1 ESMALTEC 1 ELETROLUX 

E M E F JOAO MILTON DANTAS  2 INDUSTRIAL 1 ESMALTEC     

E M E F JULIA FREIRE DE SOUZA  1 INDUSTRIAL 
1 FROS FRING     

E M E F LAURA FREIRE DE OLIVEIRA FALCAO      1 ELETROLUX     

E M E F MAESTRO CARLOS GOMES  1 INDUSTRIAL 2 CONSUL 1 ELETROLUX 

E M E F MARIA DE FATIMA MONTEIRO 
FERREIRA  

2 INDUSTRIAL 
2 ELETROLUX     
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E M E F NOVO HORIZONTE  1 INDUSTRIAL 1 CONSUL 1 CONSUL 

E E F R C NOSSA SENHORA DA PAZ 1 INDUSTRIAL 
3 

FRICON     
ESMALTEC 2 

ESMALTEC  
BOSCH 

E M E F NSRA DO ROSARIO  3 INDUSTRIAL 
4 ESMALTEC 1 CONSUL 

E M E F OTILIA BEGOT  1 INDUSTRIAL 1 BRASTEMP 1 ELETROLUX 

E M E F PARQUE DAS PALMEIRAS  1 INDUSTRIAL 1 FRICON 1 CONSUL 

E M E F PE MARCOS SCHAWALDER  2 INDUSTRIAL 1 ELETROLUX     

E M E F PE ROMEU PIRES BORGES  1 INDUSTRIAL 1 FRICON     

E M E F POBRES SERVOS DA DIVINA 
PROVIDENCIA  

1 REFREL 
2 

ESMALTEC 
SPRINGER 2 

CONSUL   
DAKO 

E M E F PROF EMILIA CLARA DE LIMA  1 INDUSTRIAL 
2 ESMALTEC FRICON 1 ELETROLUX 

E M E F PROF NADEIA GUIMARAES DOS 
SANTOS  

1 INDUSTRIAL 
2 ELETROLUX     

E M E F PROF PAULO FREIRE  1 INDUSTRIAL 1 ELETROLUX     

E M E F PROFA GRACINDA PERES  1 INDUSTRIAL 1 ELETROLUX 1 ELETROLUX 

E M E F SANTA HELENA  1 INDUSTRIAL 1 ESMALTEC 1 CONSUL 

E M E F SANTA TEREZA D'AVILA              

E M E F SANTO AMARO  1 INDUSTRIAL 
1 CONSUL 2 

ELETROLUX 
CONSUL 

E M E F SAO JOSE  1 INDUSTRIAL 1 CONSUL 1 ELETROLUX 

E M E F STA LUCIA  1 INDUSTRIAL 1 CONSUL 1 ELETROLUX 

E M E F STA RITA  1 INDUSTRIAL 

1 ELETROLUX 1 CONTINENTAL 
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E M E F SUELY FALCAO  (e anexo) 2 INDUSTRIAL 
2 

ELETROLUX 
ESMALTEC 1 ELETROLUX 

E M E I CRECHE DIACONO FRANCISCO DE 
ASSIS GONCALVES  

1 LIBELL 
1 CONSUL 1 CONSUL 

E M E I CRECHE LAR CRIANCA ESPERANCA  1 INDUSTRIAL 1 ELETROLUX 1 CONSUL 

E M E I CRECHE MENINO DEUS  1 INDUSTRIAL 1 ELETROLUX 1 ELETROLUX 

E M E I ESCOLA SAO FRANCISCO  1 INDUSTRIAL 
3 

FRICON   
ELETROLUX 1 ELETROLUX 

E M E I F ASS DE PAIS E MESTRES DO 
CENTRO EDUCACIONAL LUIZ PIRES ( E 
ANEXOS) 

1 INDUSTRIAL 
4 CONSUL 2 

CONSUL     
ELETROLUX 

E M E I F ASSOCIACAO BENEFICENTE LUZ E 
VIDA  

1 INDUSTRIAL 
1 CONSUL 1 ELETROLUX 

E M E I F CELIA ASTRAL  1 INDUSTRIAL 
1 ELETROLUX 1 ELETROLUX 

E M E I F CENTRO EDUCACIONAL ALEGRIA 
DO SABER  

1 INDUSTRIAL 
1 CONSUL 1 ELETROLUX 

E M E I F CENTRO EDUCACIONAL DINAMICO  1 INDUSTRIAL 1 ESMALTEC 1 ELETROLUX 

E M E I F CENTRO EDUCACIONAL FREI 
GALVAO  

1 INDUSTRIAL 
1 PROSDOCIMO     

E M E I F CENTRO EDUCACIONAL NOSSA 
SENHORA DO PERPETUO SOCORRO  

1 INDUSTRIAL 
1 CONSUL 1 ELETROLUX 

E M E I F CENTRO EDUCACIONAL PIMPOLHO  1 INDUSTRIAL 
1 CONSUL     

M E I F DEUS SEJA LOUVADO  1 INDUSTRIAL 1 CONSUL 1 ESMALTEC 

E M E I F DOLORES MARTINS RIBEIRO  1 INDUSTRIAL 
3 

ESMALTEC 
ELETROLUX 1 ELETROLUX 

E M E I F ESPACO DE CONVIVENCIA EDUCAR  1 INDUSTRIAL 1 CONSUL 1 ELETROLUX 



 

COORDENADORIA DE APOIO OPERACIONAL E LOGISTICA                                    
 

E M E I F ESPACO INTEGRADO ANJINHOS DO 
SABER  

1 INDUSTRIAL 
1 ELETROLUX 1 CONSUL 

E M E I F GERACINA BEGOT GRANHEN (E 
ANEXOS) 

2 INDUSTRIAL 
1 ESMALTEC 2 

DAKO      
ESMALTEC 

E M E I F MARIA DO CARMO PINHEIRO 
RODRIGUES  

1 INDUSTRIAL 
1 ELETROLUX 1 ELETROLUX 

E M E I F MUNDO MAGICO  2 INDUSTRIAL 1 FRICON 1 BOSCH 

E M E I F PEQUENOS BRILHANTES  1 INDUSTRIAL 1 CONSUL 1 CONSUL 

E M E I F PORTAL DO SABER      3 ESMALTEC CONSUL 1 CONSUL 

E M E I F RAQUEL DE QUEIROZ  1 INDUSTRIAL     1 CONSUL 

E M E I F SANTA MARIA DE BELEM  1 INDUSTRIAL 1 CONSUL     

E M E I F SISTEMA DE ENSINO ELI BASTOS  1 IBI 1 CONSUL     

E M E I F SISTEMA DE ENSINO SEMENTE DO 
AMANHA  

1 INDUSTRIAL 
1 CONSUL 1 DAKO 

E M E I F SISTEMA ENSINO TANIA MATOS  1 ESMALTEC 
2 ELETROLUX 1 ELETROLUX 

E M E I F TEODORICO ALEIXO  1 INDUSTRIAL 2 ELETROLUX     

E M E I JOSE FELIPE SANTIAGO  1 INDUSTRIAL 1 ESMALTEC     

E M E I NOSSA SENHORA DE NAZARE  1 INDUSTRIAL 
2 FRICON REUBLY 2 

CONSUL   
CONTINENTAL 

E M E I F INSTITUTO SOCIAL, CULTURAL E 
ARTISTICO "ELADIO SOARES" 

1 INDUSTRIAL 
1 ELETROLUX 1 CONSUL 

PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 2 ESMALTEC     2 

CONSUL, 
ELETROLUX 

CASA DOS CONSELHOS DA SEMED 1 BELLINE         
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11. PLANILHA DE QUANTITATIVOS GERAL DE SERVIÇOS ESTIMADOS 

11.1. PLANILHA ESTIMADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) - 7500 BTUS 250 

APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 10000 BTUS  60 

APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 12000 BTUS 60 

APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 19000 BTUS 40 

APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 30000 BTUS 40 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 9000 BTUS 350 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 12000 BTUS 400 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 18000 BTUS 350 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 24000 BTUS 280 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 30000 BTUS 190 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 58000 BTUS 80 

BEBEDOUROS 350 

FREEZER 450 

GELADEIRAS 300 

 
11.2. PLANILHA ESTIMADA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) - 7500 BTUS 13 

APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 10000 BTUS  40 

APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 12000 BTUS 40 

APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 19000 BTUS 10 

APERELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 30000 BTUS 10 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 9000 BTUS 200 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 12000 BTUS 190 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 18000 BTUS 210 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 24000 BTUS 150 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 30000 BTUS 140 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 58000 BTUS 60 

BEBEDOUROS 250 

FREEZER 300 
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GELADEIRAS 200 

 
11.3. PLANILHA ESTIMADA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE UND 

1 Abraçadeira Plástica 100 Unid 

2 Arruela 1/4 100 Unid 

3 Arruela 3/8 100 Unid 

4 Suporte para condensadora de 7.000 a 60.000 btu`s 50 Unid 

5 Bucha 8 200 Unid 

6 Bucha 10 200 Unid 

7 Cabo PP 3x1,5mm 100 M 

8 Cabo PP 3x2,5mm 100 M 

9 Cano de Cobre 1/4 100 M 

10 Cano de Cobre 3/8 100 M 

11 Cano de Cobre 1/2 100 M 

12 Cano de Cobre 5/8 100 M 

13 Fio 4 mm 100 M 

14 Fio 6 mm 100 M 

15 Gás R-22 340 Kg 

16 Gás R-410 10 Kg 

17 Gás R-134 25 Kg 

18 Parafuso 8 mm 100 Unid 

19 Parafuso 10 mm 100 Unid 

20 Porca de Cobre 1/4 100 Unid 

21 Porca de Cobre 3/8 100 Unid 

22 Porca de Cobre 1/2 100 Unid 

23 Porca de Cobre 5/8 100 Unid 

24 Tubo Esponjoso 5/8 100 M 

25 Tubo Esponjoso 7/8 100 M 

26 Solda Foscoper 60 Unid 

27 Capacitor 1 MF 50 Unid 

28 Capacitor 1.2 MF 50 Unid 

29 Capacitor 1.5 MF 50 Unid 

30 Capacitor 2 MF 50 Unid 

31 Capacitor 2,5 MF Conjugado 50 Unid 
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32 Capacitor 3 MF 50 Unid 

33 Capacitor 3.5 MF 50 Unid 

34 Capacitor 4 MF 50 Unid 

35 Capacitor 4.5 MF 50 Unid 

36 Capacitor 5 MF 50 Unid 

37 Capacitor 8 MF 50 Unid 

38 Capacitor 25 MF 50 Unid 

39 Capacitor 30 MF 50 Unid 

40 Capacitor 30+5 MF Conjugado 50 Unid 

41 Capacitor 40 MF 50 Unid 

42 Capacitor 45 MF 50 Unid 

43 Capacitor 50 MF 50 Unid 

44 
Compresssor Air Split de 7000 a 
18.000 BTUS 

70 Unid 

45 Compressor Air Split de 24.000 a 60.000 50 Unid 

46 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 7.000 BTUS 20 Unid 

47 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 9.000 BTUS 25 Unid 

48 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 10.000 BTUS 30 Unid 

49 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 12.000 BTUS 35 Unid 

50 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 18.000 BTUS 35 Unid 

51 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 24.000 BTUS 45 Unid 

52 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 30.000 BTUS 50 Unid 

53 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 36.000 BTUS 50 Unid 

54 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 58.000 BTUS 55 Unid 

55 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 7.500 15 Unid 

56 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 9.500 20 Unid 

57 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 10.000 25 Unid 

58 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 12.500 30 Unid 

59 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 18.000 35 Unid 

60 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 24.000 45 Unid 

61 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 30.000 50 Unid 

62 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 58.000 5 Unid 

63 Compressor Ermértico 1/8 50 Unid 

64 Compressor Ermértico 1/4 20 Unid 

65 Compressor Ermértico 1/6 20 Unid 

66 Compressor Rotativo 7.000 BTUS 20 Unid 
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67 Compressor Rotativo 9.000 BTU’s 20 Unid 

68 Compressor Rotativo 10.000 BTU’S 20 Unid 

69 Compressor Rotativo 12.000 BTU’s 20 Unid 

70 Compressor Rotativo 18.000 BTU’s 20 Unid 

71 Compressor Rotativo 24.000 BTU’s 20 Unid 

72 Compressor Rotativo 30.000 BTU’s 20 Unid 

73 Compressor Rotativo 45.000 BTU’s 20 Unid 

74 Compressor Rotativo 60.000 BTU’s 20 Unid 

75 Disjuntor 16 60 Unid 

76 Disjuntor 20 60 Unid 

77 Disjuntor 25 60 Unid 

78 Disjuntor 30 60 Unid 

79 Disjuntor 35 60 Unid 

80 Disjuntor 32 60 Unid 

81 Disjuntor 40 60 Unid 

82 Hélice   do   Condensador   Split   de 
7.000 a 12.000 BTU’s 

10 Unid 

83 Hélice   do   Condensador   Split   de 
18.000 a 30.000 BTU's 

10 Unid 

84 
Hélice   do   Condensador   Split   de 
36.000 a 60.000 BTU’s 

8 
Unid 

85 Motor Ventilador Condensadora 
7.000 BTU’s 

20 
Unid 

86 Motor Ventilador Condensadora 
9.000 BTU’s 

20 
Unid 

87 Motor Ventilador Condensadora 
12.000 BTU’s 

20 
Unid 

88 Motor Ventilador Condensadora 
18.000 BTU’s 

20 
Unid 

89 
Motor Ventilador Condensadora 
24.000 BTU’s 

20 
Unid 

90 Motor Ventilador Condensadora 30000 BTU’s 20 Unid 

91 Motor Ventilador Condensadora 
48.000 BTU’s 

20 
Unid 

92 Motor Ventilador Condensadora 
60.000 BTU’s 

20 
Unid 

93 Motor Ventilador Evaporadora 7.000 BTU’s 20 Unid 

94 Motor Ventilador Evaporadora 9.000 BTU’s 20 Unid 

95 Motor Ventilador Evaporadora 
12.000 BTU’s 

20 
Unid 

96 Motor Ventilador Evaporadora 
18.000 BTU’s 

20 
Unid 

97 Motor Ventilador Evaporadora 
24.000 BTU’s 

20 
Unid 

98 Motor Ventilador Evaporadora 
30.000 BTU’s 

20 
Unid 
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99 
Motor Ventilador Evaporadora 
60.000 BTU’s 

20 
Unid 

100 Caixa de Distribuição 100 Unid 

101 Sensor de Degelo para Air Split de 7000 a 60.000 50 Unid 

102 Chave Contactora para split de 
24.000 a 60.000 BTU’s 

80 Unid 

103 Placa Eletrônica Universal Completa de 7.000 a 60.000 BTU's 200 Unid 

104 Controle remoto universal 100 Unid 

105 Protetor Térmico 7.000 a 60.000 BTU’s 20 Unid 

106 Sensor de Temperatura 7.000 a 
60.000 BTU’s 

50 Unid 

107 Sensor de Congelamento de 7.000 a 
60.000 BTU’s 

50 Unid 

108 Turbina para Split de 7.000 BTU’s 20 Unid 

109 Turbina para Split de 9.000 BTU’s 20 Unid 

110 Turbina para Split de 12.000 BTU’s 50 Unid 

111 Turbina para Split de 18.000 BTU’s 10 Unid 

112 Turbina para Split de 24.000 BTU’s 20 Unid 

113 Turbina para Split de 30.000 BTU’s 20 Unid 

114 Turbina para Split de 60.000 BTU’s 15 Unid 

115 Válvula de Serviços de 7.000 a 
60.000 BTU’s 

100 Unid 

116 Filtro da Evaporadora de 7000 a 
60.000 BTUS 

100 Unid 

117 Relé PTC 50 Unid 

118 Relé de bobina 25 Unid 

119 Termostato 30 Unid 

120 Sensor de Temperatura para refrigeradores 20 Unid 

121 Motor Compressor 10 Unid 

122 Protetor Térmico 10 Unid 

123 Placa Receptora para Air Split de 7000 a 60.000 BTUS 60 Unid 

124 Placa Eletrônica de 7000 a 60.000 BTUS 60 Unid 

125 Interface Eletrônica 20 Unid 

126 Fusível Termico 20 Unid 

127 Resistência Térmica 30 Unid 

128 Puxador 20 Unid 

129 Gaxeta ou borracha 20 Unid 

130 Condensador 50 Unid 

131 Caixa de Distribuição 50 Unid 
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12. DAGARANTIA 

12.1. As peças de reposição de longa duração como: condensadores, capacitores, compressores  etc...,  deverão possuir garantia mínima 

de 12 (doze) meses, sendo que, durante este período, constatado defeito, a Contratada se obriga a substituir o produto no prazo 

de 10 (dez) dias de sua notificação sem ônus adicional para a Contratante.  

12.2. O prazo garantia começará será contado a partir do Recebimento Definitivo do produto. 

12.3. As peças de menor duração (cabos, arruelas, abraçadeiras, porcas e etc..., deverão ter garantia mínima de 03 (três) meses. Caso 
o fabricante ofereça garantia maior esta deverá permanecer; 

12.4. Sempre que solicitado pela SEMED, deverá a empresa contratada demonstrar o prazo de garantia dado pelo fabricante 

 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

13.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) Arcar e responsabilizar-se, com todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: impostos, taxas, royalties, salários, 
transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a 
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 
c) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência 
de fatos que possam prejudicar a sua execução;  
d) Substituir às suas expensas, todo e qualquer serviço executado em desacordo com as especificações exigidas e padrões de 
qualidade exigidos, que vier a apresentar problema quanto ao resultado apresentado; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a 
entrega dos serviços; 
f) Responsabilizar-se pela fiel execução dos serviços no prazo estabelecido; 
g) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução deste serviço. 
h) Prover, instalar, configurar e ativar todos os equipamentos necessários para o atendendo integralmente dos serviços de acordo 
com as necessidades da CONTRATANTE, e responsabilizar-se por todo meio de transmissão, conexão, materiais, equipamentos, 
acessórios e mão de obra necessários para o seu bom funcionamento. 
i) Substituir os equipamentos de sua propriedade, sempre que necessário. 

 
13.2.  SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Cumprir às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
b) Exercer a fiscalização sobre a prestação dos serviços por servidores especialmente designados, nos termos do artigo 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
d) Rejeitar os resultados que não estejam de acordo e que não atendam aos requisitos constantes das especificações dos serviços; 
e) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 

substituído, reparado ou corrigido; 

f) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho. 

14. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO: 

14.1. A execução dos serviços prestados sobre o contrato será acompanhada e fiscalizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA, através de servidor devidamente designado, conforme os termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, a fim de acompanhar e fiscalizar 

a execução de todos os serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. O fiscal se responsabilizará entre outras atribuições:  

a) Conferência e Avaliação dos serviços;  

b) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se está em conformidade com 

as especificações do Termo de Referência;  

c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes.  
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14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
15. DA QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

15.1. Comprovação de que fornece ou forneceu peças de reposição e que presta ou prestou serviços compatíveis em características com o 
objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior (Atestado de Capacidade 
Técnica), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto 
da presente licitação, sendo o licitante responsável civil e penalmente pelas informações prestadas. 

 
16. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 

16.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal. As notas 
fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA. 

16.2. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere 
direito a alteração de preços ou compensação financeira;  

16.3. Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o fornecimento; 
16.4. O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante a Administração. A Contratada fica 

ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de todos os meses:  
        a) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;  
              b) Certidão Negativa do INSS (CND); 
       c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  
         d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;  
         e) Certidão de Regularidade para com o FGTS;  
         f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);  
 

16.5. Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos serviços executados, informações sobre o número da nota de empenho bem 
como a descrição exata da Dotação Orçamentária especifica; 

16.6. As notas fiscais devem vim acompanhadas da cópia do empenho. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto 
referente às notas de empenho inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou outras circunstâncias 
correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a Contratada providencie as medidas 
saneando-as; 

16.7. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto a Secretaria Municipal de 
Orçamento e Finanças do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a 
Contratante, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos materiais pela Contratada;  

16.8. O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem bancária, indicada na proposta, e em cada Nota Fiscal 
emitida, tendo assim como: Agência nº___, Conta Corrente nº ___, Banco:____, em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, 
portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência 
da República nº 6.170, de 25 de julho de 2007; 

 
17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado. 
 

18. DA ALTERAÇAO SUBJETIVA  
18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova 

pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato. 

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

 I.  Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
a)  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
b) Fraudar na execução do Contrato; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Cometer fraude fiscal; 
e) Não mantiver a proposta. 

 
19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
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criminal, às seguintes sanções: 
 

I. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
II. A multa moratória observada os seguintes limites: 
 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solicitados e não entregues;  
b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da 
legislação pertinente; 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do 
objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas; 
 

19.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 
19.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo não superior a dois anos; 
19.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
 

20. DOS CASOS DE RESCISÃO: 
20.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:  

 
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei;  
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;  
III - judicial, nos termos da legislação. 
  

21. DO CONTRATO 
21.1. Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e 
responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de Licitação, Termo de Referência e Proposta de Preços da empresa considerada 
vencedora. 
 
21.2. O prazo de vigência do Contrato terá seu início de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, uma vez que deve ser observado o 
caráter orçamentário da Administração Pública e a devida vinculação da despesa com o respectivo orçamento conforme o que prescreve Art. 57 da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; em relação à sua prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamente 
motivado acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93, com 
validade e eficácia após a publicação de seu extrato.  
 
21.3. O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será definida conforme seus critérios de oportunidade e 
conveniência, não cabendo ao licitante vencedor a exigência de imediata contratação dos itens licitados. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
22.1. Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas federais e municipais 
disciplinando a matéria. 
 

 
Marituba (Pa), 03 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

JAMES ROBSON DOS SANTOS OLIVEIRA 
COORDENADORIA APOIO OPERACIONAL E LOGISTICA 

Secretaria Municipal de Educação de Marituba 
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ANEXO II 
PROPOSTA DE PREÇOS  

(papel timbrado da empresa) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO:  
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.  
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA   
Licitante: ___________________________________________________  
CNPJ: ______________ INSC. Municipal: nº___________  
Tel Fax: (___) ____________ Celular: (____) _____________  
E-mail:________________________________  
Endereço: _____________________________  
Conta Corrente nº: ___________ Agência nº: ______________ Banco nº: _______________ 

 
LOTE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE UND MARCA  R$ UNIT   R$ TOTAL  

1 Abraçadeira Plástica 100 Unid       

2 Arruela 1/4 100 Unid       

3 Arruela 3/8 100 Unid       

4 Suporte para condensadora de 7.000 a 60.000 btu`s 50 Unid       

5 Bucha 8 200 Unid       

6 Bucha 10 200 Unid       

7 Cabo PP 3x1,5mm 100 M       

8 Cabo PP 3x2,5mm 100 M       

9 Cano de Cobre 1/4 100 M       

10 Cano de Cobre 3/8 100 M       

11 Cano de Cobre 1/2 100 M       

12 Cano de Cobre 5/8 100 M       

13 Fio 4 mm 100 M       

14 Fio 6 mm 100 M       

15 Gás R-22 340 Kg       

16 Gás R-410 10 Kg       

17 Gás R-134 25 Kg       

18 Parafuso 8 mm 100 Unid       

19 Parafuso 10 mm 100 Unid       

20 Porca de Cobre 1/4 100 Unid       

21 Porca de Cobre 3/8 100 Unid       

22 Porca de Cobre 1/2 100 Unid       

23 Porca de Cobre 5/8 100 Unid       

24 Tubo Esponjoso 5/8 100 M       
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25 Tubo Esponjoso 7/8 100 M       

26 Solda Foscoper 60 Unid       

        TOTAL  R$             -    

LOTE 02 

27 Capacitor 1 MF 50 Unid       

28 Capacitor 1.2 MF 50 Unid       

29 Capacitor 1.5 MF 50 Unid       

30 Capacitor 2 MF 50 Unid       

31 Capacitor 2,5 MF Conjugado 50 Unid       

32 Capacitor 3 MF 50 Unid       

33 Capacitor 3.5 MF 50 Unid       

34 Capacitor 4 MF 50 Unid       

35 Capacitor 4.5 MF 50 Unid       

36 Capacitor 5 MF 50 Unid       

37 Capacitor 8 MF 50 Unid       

38 Capacitor 25 MF 50 Unid       

39 Capacitor 30 MF 50 Unid       

40 Capacitor 30+5 MF Conjugado 50 Unid       

41 Capacitor 40 MF 50 Unid       

42 Capacitor 45 MF 50 Unid       

43 Capacitor 50 MF 50 Unid       

44 
Compresssor Air Split de 7000 a 
18.000 BTUS 

70 Unid       

45 Compressor Air Split de 24.000 a 60.000 50 Unid       

46 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 7.000 BTUS 20 Unid       

47 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 9.000 BTUS 25 Unid       

48 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 10.000 BTUS 30 Unid       

49 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 12.000 BTUS 35 Unid       

50 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 18.000 BTUS 35 Unid       

51 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 24.000 BTUS 45 Unid       

52 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 30.000 BTUS 50 Unid       

53 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 36.000 BTUS 50 Unid       

54 Capacitor Compressor/ventilador Air Split de 58.000 BTUS 55 Unid       

55 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 7.500 15 Unid       

56 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 9.500 20 Unid       
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57 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 10.000 25 Unid       

58 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 12.500 30 Unid       

59 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 18.000 35 Unid       

60 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 24.000 45 Unid       

61 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 30.000 50 Unid       

62 Capacitor Ventilador - Evaporadora Air Split de 58.000 5 Unid       

63 Compressor Ermértico 1/8 50 Unid       

64 Compressor Ermértico 1/4 20 Unid       

65 Compressor Ermértico 1/6 20 Unid       

66 Compressor Rotativo 7.000 BTUS 20 Unid       

67 Compressor Rotativo 9.000 BTU’s 20 Unid       

68 Compressor Rotativo 10.000 BTU’S 20 Unid       

69 Compressor Rotativo 12.000 BTU’s 20 Unid       

70 Compressor Rotativo 18.000 BTU’s 20 Unid       

71 Compressor Rotativo 24.000 BTU’s 20 Unid       

72 Compressor Rotativo 30.000 BTU’s 20 Unid       

73 Compressor Rotativo 45.000 BTU’s 20 Unid       

74 Compressor Rotativo 60.000 BTU’s 20 Unid       

        TOTAL  R$             -    

LOTE 03 

75 Disjuntor 16 60 Unid       

76 Disjuntor 20 60 Unid       

77 Disjuntor 25 60 Unid       

78 Disjuntor 30 60 Unid       

79 Disjuntor 35 60 Unid       

80 Disjuntor 32 60 Unid       

81 Disjuntor 40 60 Unid       

        TOTAL  R$             -    

LOTE 04 

82 Hélice   do   Condensador   Split   de 
7.000 a 12.000 BTU’s 

10 Unid   
    

83 Hélice   do   Condensador   Split   de 
18.000 a 30.000 BTU's 

10 Unid       

84 
Hélice   do   Condensador   Split   de 
36.000 a 60.000 BTU’s 

8 
Unid       

        TOTAL  R$             -    

LOTE 05 
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85 Motor Ventilador Condensadora 
7.000 BTU’s 

20 
Unid       

86 Motor Ventilador Condensadora 
9.000 BTU’s 

20 
Unid       

87 Motor Ventilador Condensadora 
12.000 BTU’s 

20 
Unid       

88 Motor Ventilador Condensadora 
18.000 BTU’s 

20 
Unid       

89 
Motor Ventilador Condensadora 
24.000 BTU’s 

20 
Unid       

90 Motor Ventilador Condensadora 30000 BTU’s 20 Unid       

91 Motor Ventilador Condensadora 
48.000 BTU’s 

20 
Unid       

92 Motor Ventilador Condensadora 
60.000 BTU’s 

20 
Unid       

93 Motor Ventilador Evaporadora 7.000 BTU’s 20 Unid       

94 Motor Ventilador Evaporadora 9.000 BTU’s 20 Unid       

95 Motor Ventilador Evaporadora 
12.000 BTU’s 

20 
Unid       

96 Motor Ventilador Evaporadora 
18.000 BTU’s 

20 
Unid       

97 Motor Ventilador Evaporadora 
24.000 BTU’s 

20 
Unid       

98 Motor Ventilador Evaporadora 
30.000 BTU’s 

20 
Unid       

99 
Motor Ventilador Evaporadora 
60.000 BTU’s 

20 
Unid       

        TOTAL  R$             -    

LOTE 06 

100 Caixa de Distribuição 100 Unid       

101 Sensor de Degelo para Air Split de 7000 a 60.000 50 Unid       

102 Chave Contactora para split de 
24.000 a 60.000 BTU’s 

80 Unid       

103 Placa Eletrônica Universal Completa de 7.000 a 60.000 
BTU's 

200 Unid       

104 Controle remoto universal 100 Unid       

105 Protetor Térmico 7.000 a 60.000 BTU’s 20 Unid       

106 Sensor de Temperatura 7.000 a 
60.000 BTU’s 

50 Unid       

107 Sensor de Congelamento de 7.000 a 
60.000 BTU’s 

50 Unid       

108 Turbina para Split de 7.000 BTU’s 20 Unid       

109 Turbina para Split de 9.000 BTU’s 20 Unid       

110 Turbina para Split de 12.000 BTU’s 50 Unid       

111 Turbina para Split de 18.000 BTU’s 10 Unid       

112 Turbina para Split de 24.000 BTU’s 20 Unid       

113 Turbina para Split de 30.000 BTU’s 20 Unid       
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114 Turbina para Split de 60.000 BTU’s 15 Unid       

115 Válvula de Serviços de 7.000 a 
60.000 BTU’s 

100 Unid       

116 Filtro da Evaporadora de 7000 a 
60.000 BTUS 

100 Unid       

        TOTAL  R$             -    

LOTE 07 

117 Relé PTC 50 Unid       

118 Relé de bobina 25 Unid       

119 Termostato 30 Unid       

120 Sensor de Temperatura para refrigeradores 20 Unid       

121 Motor Compressor 10 Unid       

122 Protetor Térmico 10 Unid       

123 Placa Receptora para Air Split de 7000 a 60.000 BTUS 60 Unid       

124 Placa Eletrônica de 7000 a 60.000 BTUS 60 Unid       

125 Interface Eletrônica 20 Unid       

126 Fusível Termico 20 Unid       

127 Resistência Térmica 30 Unid       

128 Puxador 20 Unid       

129 Gaxeta ou borracha 20 Unid       

130 Condensador 50 Unid       

131 Caixa de Distribuição 50 Unid       

        TOTAL  R$             -    

 

LOTE - 08 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

        

Nº  DESCRIÇÃO QTDE R$ UNIT R$ TOTAL 

1 APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) - 7500 BTUS 250     

2 APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 10000 BTUS  60     

3 APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 12000 BTUS 60     

4 APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 19000 BTUS 40     

5 APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 30000 BTUS 40     

6 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 9000 BTUS 350     

7 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 12000 BTUS 400     

8 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 18000 BTUS 350     

9 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 24000 BTUS 280     

10 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 30000 BTUS 190     
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11 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 58000 BTUS 80     

12 BEBEDOUROS 350     

13 FREEZER 450     

14 GELADEIRAS 300     

 
 

 
TOTAL 

R$                 
- 

LOTE 09 - MANUTENÇÃO CORRETIVA 

15 APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) - 7500 BTUS 13     

16 APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 10000 BTUS  40     

17 APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 12000 BTUS 40     

18 APARELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 19000 BTUS 10     

19 APERELHO DE AR CONDICIONADOS (ACJ) 30000 BTUS 10     

20 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 9000 BTUS 200     

21 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 12000 BTUS 190     

22 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 18000 BTUS 210     

23 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 24000 BTUS 150     

24 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 30000 BTUS 140     

25 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 58000 BTUS 60     

26 BEBEDOUROS 250     

27 FREEZER 300     

28 GELADEIRAS 200     

  
TOTAL 

R$                 
- 

LOTE 10 - INSTALAÇÃO DE CENTRAIS 

29 CENTRAL DE AR 9000 50     

30 CENTRAL DE AR 12000 180     

31 CENTRAL DE AR 18000 250     

32 CENTRAL DE AR 24000 130     

33 CENTRAL DE AR 30000 80     

34 CENTRAL DE AR 58000 30     

  
TOTAL 

R$                 
- 

 

Valor total por extenso da proposta R$: XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).  

a) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/2002, da Lei nº 8.666/93, e às 

cláusulas do edital do PREGÃO ELETRÔNICO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Propomos a entrega do objeto licitado, desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente edital e às suas especificações, e 

asseverando que:  

c) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;  

d) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados salários, encargos trabalhistas, previdenciárias 
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e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser 

assinado, encontram–se inclusos nos preços ofertados. 

                                                                                                                                                                                                 Local, ___ de 

_____________ de 2020. 

Nome do representante legal: _______________________________________ 

RG e CPF: ________________ 

Carimbo do CNPJ 

 

 

ANEXO III 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX 

OBJETO: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

 

  (representante legal da empresa), como representante devidamente constituído da empresa  _, localizada no endereço  ,   CNPJ   nº 

 , doravante denominada licitante, para fins do Edital do Pregão supramencionado, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do 

Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/40), que: 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão supramencionado foi elaborada de maneira independente pela licitante; 

b) O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa, antes da homologação do certame; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão; 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.  

 

 

XXXXX DE XXXXX DE XXXX. 

 

 

 

 

 

Representante legal da empresa licitante 
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ANEXO IV 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX 

OBJETO: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

   (nome  da  empresa),  inscrito  no CNPJ nº  , por intermédio de  seu  representante  

legal, o(a) Sr.(a)   , portador(a) da Carteira de Identidade nº  e  do CPF nº  /     /     -      

DECLARA,  para fins do   disposto no inciso V do Art. 27da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze)anos. 

 

 

 

  , de  de XXXX. 

 

 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
 

Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 67200–000- Marituba – Pará 

 

ANEXO V 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX 

OBJETO: 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

_____  , CNPJ nº   (Nome da Empresa sediada à_  

 (Endereço Completo) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

  , de  de XXXX. 

 

 

 

 

 

 

(Nome completo do declarante) 

 

 

 

(Nº da Cédula de Identidade do declarante) 

 

 

 

(Assinatura) 

 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VI 

 

 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX 

OBJETO: 

 

 

 

Declaramos para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa  , inscrita no CNPJ sob o nº  estabelecida na 

 (endereço), forneceu (ou fornece) para esse Órgão (ou empresa)o(s) seguinte(s) produto(s): 

 

 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente 

data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 

 

 

  , de  de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO DECLARANTE NOME DO DECLARANTE 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX 

OBJETO: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome/razão social) _______________,inscrita   no CNPJ n° __________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) ____________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº  e do CPF nº _________, 

DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no Edital do Pregão Eletrônico nº XXX da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser micro empresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação 

vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06. 

 

 

 

  , de  de XXXX. 

 

 

 

 

 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedido
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. XXXXX 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /XXXX 

PREGÃO ELETRÔNICO N ................... /XXXX  

 

 

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ Nº 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/nº, KM 13, Bairro: Centro, no Município de Marituba, 

Estado do Pará, CEP: 67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ Nº 27.329.624/0001-03 

sediada na Rua Fernando Guilhon, n° 5330, Bairro: Centro, no Município de Marituba, Estado do Pará, CEP: 67.200-000, denominada Órgão 

Gerenciador representada por sua Secretária, Sra. KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, Carteira de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXXXX, 

residente e domiciliada na XXXXX, nº XXX, Bairro: XXXXX, CEP: XXXX, na Cidade de Belém , Estado do Pará, doravante denominada Prestadora 

de Serviços Registrada, e, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS, sob o n° XXXXXXX, 

na forma ELETRÔNICA, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da (s) Empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta Ata, de acordo com a (s) 

classificação (ões) por ela (s) alcançada (s) e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às 

normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, em conformidade com as disposições a seguir:   

1. DO OBJETO 

2.2. O Objeto consiste no Objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS para Eventual e Futura contratação de Empresa especializada na 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CENTRAIS DE 

AR E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA E SUAS 

UNIDADES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU SIMILAR DE 1ª LINHA, mediante empreitada de mão-de-obra, 

conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O prazo de validade da ata de registro de preços e de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º 

do art.15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR PARTE DESTE ÓRGÃO GERENCIADOR A QUALQUER ÓRGÃO NÃO 

PARTICIPANTE 

4.1. São autorizadas as aquisições referidas no item 05 (cinco) desta Ata e não poderão ultrapassar a 50% do quantitativo licitado por item, 

quando utilizada a adesão por órgãos não participante (carona) conforme decreto 7892/2013; 

4.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao duas vezes o quantitativo de 

cada item registrado na ata de registro de preços conforme decreto 7892/2013; 

4.3. No caso de autorização de adesão à ata de registro de preços por parte deste órgão gerenciador a qualquer órgão não participante, dar-

se-á no prazo de 90 dias, observado o prazo de validade da ata conforme decreto nº 7892/2013; 

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1. O prazo de validade dos materiais registrados não poderá ser inferior a 70% (setenta por cento), do período expresso na embalagem 

original, a contar da data de recebimento. 

 

5.2. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros 

abaixo: 

 

LICITANTE REGISTRADA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

ITEM OBJETO VALOR REGISTRADO 

   

 

6  – DO CONTRATO 
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6.1 A critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) 

vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para assinar o contrato, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e 

à respectiva Ata podendo ser prorrogado uma vez por igual período quando solicitado pelo fornecedor desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

administração; 

6.2 É facultado a administração, quando convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê – lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

6.3 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no item 5, podendo a Administração 

promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades. 

6.4 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços 

decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, 

ficando assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

6.5 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, depois de realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 

registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida 

licitação. 

6.6 Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis. 

7  – DO PAGAMENTO 

7.1 A licitante vencedora deverá apresentar a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, nota fiscal/fatura discriminada, 

em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, no prazo de 30 

(trinta) dias, contado da prestação dos serviços, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente. 

7.2 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA poderá deduzir de o montante apagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 

7.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso 

gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

7.4. Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede; 

7.5. Atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s); 

7.6. Cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 

7.7. Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

8.1. Gerenciar apresente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 

registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 

8.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

8.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições 

de mercado, e de aplicação de penalidades. 

8.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

9.1.        Fornecer o contrato obedecendo rigorosamente ao disposto no anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Eletrônico Nº XXXX; 

9.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 

condições firmadas na presente Ata; 

9.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

9.4. É vedado o acréscimo dos valores registrados na ATA de Registro de Preço conforme art. 12 § 1º do Decreto 7.892/13. 

10 DAS PENALIDADES 

10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do cadastro de fornecedores do MUNICÍPIO DE MARITUBA pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

10.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

10.1.3. Apresentar documentação falsa; 

10.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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10.1.5. Não mantiver a proposta; 

10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.8. Fizer declaração falsa; 

10.1.9. Cometer fraude fiscal; 

10.2. A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses 

da condição anterior; 

10.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 

considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

10.3.1. Multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o serviço seja entregue com atraso, limitada à incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer anão - aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) 5% (cinco) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do serviço, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial 

da obrigação assumida; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

11 - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O(s) contrato(s) advindo(s) da presente Ata poderá(ão) sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 

8.666/93. 

11.2. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles 

apurados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, por intermédio do órgão gerenciador do registro de preços; 

11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao 

detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior; 

11.3.1. Quando o preço registrado tornar – se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente o órgão gerenciador 

convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado. 

11.3.2. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador 

convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

11.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

b) Convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 

11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços. 

12 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

12.1 O detentor da ata assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superiora os praticados no mercado; 

d) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 

12.2 O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 

execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente, comprovados. 

 

13. DA PUBLICIDADE 

13.1 O extrato da Ata de Registro de Preços, validade e outras informações resumida(s) do objeto e as quantidades, como também as 

possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas nos veículos Oficiais de Comunicação, em conformidade com o disposto no Decreto nº 

7.892//2014. 

14. DA DESPESA 

14.1 A despesa de corrente da presente Ata correrá à conta de recursos previstos no Orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MARITUBA, conforme descrito no Termo de Referência, parte integrante do edital. 
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15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo Nº XXXX, Edital do Pregão Eletrônico n.º XXX e as propostas, com preços e 

especificações; 

15.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de MARITUBA/PA, Seção Judiciária do Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal; 

15.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir – se – á o do vencimento, e considerar – 

se – ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

15.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA. 

15.3.2. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, os prazos 

de que trata o subitem 15.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado 

conforme foi o presente instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes se testemunhas abaixo. 

 
 

Marituba/PA, xx de xxxx de xxxx. 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR:                             PRESTADORA (S) DOS SERVIÇOS REGISTRADA (S): 
  
   
 
Testemunhas: 
 
1.___________________________________                                
CPF:  

 
 
Testemunhas: 
 
2.___________________________________                                
CPF:
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ANEXO IX 

CONTRATO  

CONTRATO Nº XXXXX/2020– PE-SRP. PMM-SEMED 

Processo Administrativo nº XXXXX/2020–PMM-SEMED 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX – PE-SRP-PMM-SEMED, 

QUE ENTRE SÍ CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE 

MARITUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA 

__________, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA 

 
O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, Marituba/PA, CEP 67.200-000, 

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ: 27.329.624/0001-03 sediada na Rua Fernando Guilhon n°5330 

– Centro – Marituba – Pará, CEP 67.200-000, representada por sua Secretária, Sr.ª KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, RG nº 2214742 

SSP/PA e CPF nº 444.334.842-53, domiciliada e domiciliada na Passagem Mucajá nº213, Bairro: Sacramenta, CEP 66120-080, doravante 

denominada CONTRATANTE, e do outro lado à empresa _____________________, CNPJ n° ________________, endereço _________, 

representada pelo(a) Sr.(a) ______________, endereço: ____________, denominada CONTRATADA, vencedora do Pregão Eletrônico para 

Registro de Preço nº 50/_____-PE-SRP-PMM-SEMED, resolvem celebrar o presente contrato, em conformidade com a Lei 8666/93 e suas 

alterações, Lei 10520, de julho de 2012 e alterações, Lei nº 10.024/2019  mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O Objeto consiste na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR 

CONDICIONADOS, CENTRAIS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE MARITUBA/PA E SUAS UNIDADES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU SIMILAR DE 1ª LINHA, mediante 

empreitada de mão-de-obra, conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência. 

 

1.2 -  DO FUNDAMENTO LEGAL: 

 

1.3  O (s) item (ns) a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades e valores de mercado estimados no escopo da tabela 

abaixo, com base nas quantidades apresentadas no Termo de Referência.  

ITEM 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO LOTE 
 

UNIDADE 
QUANT. 

ESTIMADA/     
VALOR 
UNIT R$ 

VALOR 
MENSAL R$ 

VALOR 
TOTAL ANUAL 

       

       

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos omissos, aos preceitos 

de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado;  

  2.2 - Atendendo o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 e alterações, Portarias SLTI/MPOG n° 7/2011 e n°26/2011,  

Lei 10.520/2002 e no Decreto Federal nº 5.450/2005, que dispõem sobre as instruções normativas para contratação de serviços por meio de 

licitações e a Lei 10.024/2019 

  2.3 -  Os serviços solicitados devem ser executados de forma continua sem tais serviços devem ser preferencialmente, objeto de execução 

indireta, nos termos do Decreto 9.509/2018 e legislações supracitadas. 

2.3. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que o precedeu, seus anexos, e 

a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 50/_____-PE-SRP-

PMM-SEMED 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. A vigência do presente Instrumento será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e publicação nos veículos oficiais de comunicação.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: 

3.1. O valor glogal do presente contrato é de R$ XXXXXXXXXX(XXXXXXXXXX), a serem pagos de acordo com a demanda da Secretaria Municipal 

de Educação de Marituba, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos 

serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas 

fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta e da ordem de serviço emitida. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64, bem como ao disposto Lei de 
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/00 e pago pela contratante a contratada conforme a previsão de dotação orçamentária e 
disponibilidade de recurso de acordo com a disponibilidade originária de recurso em função das seguintes demandas:  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Fonte do Recurso:  

Classificação Institucional:  

Funcional Programática:  

Natureza da Despesa:  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

5.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação de Marituba, através de servidor devidamente 
designado, conforme os termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, a fim de acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. O fiscal se responsabilizará entre outras atribuições:  

a) Conferência e Avaliação dos equipamentos e serviços;  
b) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se está em conformidade com as 

especificações do Termo de Referência;  
c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados; 
d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para 

a adoção das medidas convenientes.  
e) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2  Prazo de execução: de acordo com o Termo de Referência; 

5.3 Garantia: de acordo com o Termo de Referência; 

5.4 Dos Horários e Dias: de acordo com o Termo de Referência; 

5.5 Manutenção corretiva, preventiva e instalação de centrais de ar condicionado: de acordo com o Termo de Referência; 

5.6 Garantia: A Contratada deverá disponibilizar ao Contratante o plano de manutenções de centrais de ar e aparelhos de refrigeração de acordo 

com os padrões estabelecidos pelo fabricante, para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, contados da efetiva prestação dos serviços 

que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias; para o caso de peças, componentes e acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade determinada 

pelo fabricante, que não poderá ser inferior a 03 (três) meses, contados a partir da data de instalação no equipamento. 

5.7 Do Prazo para Atendimento de Chamadas: de acordo com as condições do Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços objeto do contrato; 

6.2. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia 

e expressamente pelo Contratante; 
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6.3. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais   

direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas; 

7.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 

7.3. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 

particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato; 

7.4. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

7.5. Executar os serviços conforme as Normas Técnicas vigentes, o estabelecido no Contrato e de acordo com as necessidades do Contratante, 

devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

7.6.  Dispor de aparelhos, equipamentos, ferramentas e técnicos habilitados, indispensáveis à perfeita execução dos serviços, ficando 

condicionada sua comprovação junto a Administração ou a quem esta determinar, se assim entender necessária; 

7.7. Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as normas referentes à segurança e medicina do trabalho; 

7.8. Constatada a necessidade de substituição de peças, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao contratante, especificando de forma 

completa as características técnica da (s) peça (s) que deverão ser substituídas.  

7.9. Na Fatura de Serviços obrigatoriamente deverá constar o objeto e n.º do contrato, mês de prestação e valor; 

7.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais em pregados; 

7.11. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação em vigor; 

7.12. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços 

em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

9.1 A CONTRATANTE será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, direta e indiretamente 

aplicáveis ao contrato, bem como responsabilizar-se pelo pagamento da reposição de peças após a confirmação da real necessidade de sua 

substituição; 

9.2 A organização da manutenção será compatível com o porte e complexidade do objeto, disponibilidade de pessoal própria e diretriz administrativa 

relativa à contratação e execução dos serviços, de modo a evitar interrupções das atividades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA; 

9.3 Todos os procedimentos e rotinas de manutenção preventiva utilizados deverão ser continuamente avaliados, ajustados e complementados pelo 

Contratante, de modo a permanecerem sempre atualizados e consistentes com suas necessidades; 

9.4 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

9.5 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 

9.6 Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor mensal, através de depósito em conta corrente, desde que apresentadas à comprovação da 

quitação como INSS e o FGTS, no máximo 5 (cinco) dias úteis após a confirmação da execução dos serviços pela unidade responsável por esta 

atribuição e pelo Fiscal do Contrato; 

9.7 Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos serviços, através da unidade responsável por esta atribuição; 

9.8 Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o 

art. 67 da Lei8.666/93; 

9.9 O responsável pela fiscalização deverá observar na integra os procedimentos escritos nos §§ 1º e 2º do art.67. 

CLÁUSULA DÉCIMA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1 A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 

10.2 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Básico e Rotina de 

Execução, Orçamentos, Cronogramas, Correspondência e Relatórios de Serviços; 
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10.3 Obter da Contratada a garantia explicitados serviços executados, assim como das peças substituídas de modo a verificar a sua efetiva utilização; 

10.4 Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem como às interferências e interfaces 

dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente subcontratados pelo Contratado; 

10.5 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto básico ou programa de 

manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

10.6 Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços; 

10.7 Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato; 

10.8 Exercer rigoroso controle sobre o desempenho da execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

10.9 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar orçamentos e ordem de serviços, bem como em conjunto 

com a unidade com esta atribuição conferir, avistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

10.10 Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Termo de 

Referência; 

10.11 Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato; 

10.12 Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos 

serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

10.13 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a Contratada da 

responsabilidade pela execução dos serviços; 

10.14 A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório 

de Serviços; 

10.15 O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fato se comunicações pertinentes à execução dos serviços, como conclusão e aprovação 

de serviços, indicações sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de peças, materiais e equipamentos, irregularidades 

e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização; 

10.16 Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PREPOSTO 

11.1 Conforme versa o artigo 68 da Lei 8.666/1993, a Contratada deverá nomear e comunicar formalmente ao fiscal do contrato, o seu Preposto, 

um profissional aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA que será responsável pelo bom andamento dos serviços, 

possibilitando o imediato atendimento das solicitações efetuadas, servindo de ponte de comunicação entre o tripé “Contratada, Funcionários e 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA”; 

11.2 A nomeação do Preposto deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato; 

11.3 O Preposto será instruído pela Contratada quanto à necessidade de acatar as orientações do fiscal do contrato, inclusive quanto ao cumprimento 

das Normas Interna sede Segurança e de Medicina do Trabalho, assim como tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as 

falhas detectadas. Este profissional além das suas habituais atribuições deverá: 

a) Gerenciar, vistoriar, coordenar, controlar a assiduidade e pontualidade dos profissionais alocados no serviço, apresentando relatórios mensais de 

freqüência, abatendo faltas e atrasos ocorridos; 

b) Atribuir e controlar as tarefas de responsabilidade dos profissionais que estejam sob sua responsabilidade; 

c) Observar a disciplina e a apresentação de todos os profissionais que estejam sob sua responsabilidade; 

d) Solicitar a Contratada a reposição de empregados faltosos; 

e) Atualizar os registros no livro de ocorrência, dando ciência nos registros eventualmente efetuados pelo Contratante; 

f) Orientar os profissionais responsáveis pela execução dos serviços objeto deste termo; 

g) Manter contato freqüente com o fiscal do contrato; 

h) Semestralmente ou quando for solicitado, emitir relatório de consumo dos materiais utilizados na realização das tarefas, incluindo entrada e saída, 

o local em que foram utilizados, o consumo diário e outros procedimentos referentes ao controle de gastos dos materiais de consumo previstos para 

a execução dos serviços de limpeza e conservação; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PAGAMENTO 

 

12.1 Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contrata da e aprovados pela 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, respeitada a rigorosa correspondência como Termo de referência ou Programa de 

Manutenção previamente aprovado pelo Contratante; 

12.2 A confirmação do valor dos serviços será baseada em relatórios periódicos elaborados pela Contratada, registrando os elementos necessários 

à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados; 

12.3 A discriminação e quantificação dos serviços considerados na fatura deverão respeitar rigorosamente o estipulado nos Procedimentos e Rotinas 

de Conservação e Manutenção, ao Contrato e aos critérios de cobrança e pagamento; 

12.4  O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas informações fornecidas pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, obedecidas às condições estabelecidas no contrato; 

      12.5 O Recebimento dos serviços executados pela Contratada será efetivado em duas etapas sucessivas: 

a) Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação da Contratada, mediante testes e verificações realizados pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA será efetuado o Recebimento Provisório; 

b) Nesta etapa, a Contratada deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços previsto no Termo de referência; 

c) Após os testes e verificações, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as eventuais correções e complementações 

consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para suas execuções; 

d) Após a conclusão das correções e complementações de solicitação da Contratada, mediante novos testes e verificações realizados pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA será realizado o Recebimento Definitivo e começará a contar o prazo de garantia dos 

serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 SANÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO: 

13.1.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA poderá garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no Edital, 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15(quinze) dias corrida, uma vez 

comunicada oficialmente a contratada; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

13.1.3 Ficará impedida de licitar e de contratar com a O MUNICÍPIO DE MARITUBA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

apropria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo; 

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Fizer declaração falsa; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

13.1.4 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a empresa vencedora estará sujeita às penalidades tratadas no item anterior: 

a) Pela execução do objeto desconforme com o especificado; 

b) Pela não substituição, no prazo estipulado, do objeto recusado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA; 

c) Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste. 

13.1.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA, a empresa vencedora ficará isentadas penalidades mencionadas neste Edital. 

a) Pela execução do objeto desconforme com o especificado; 

b) Pela não substituição, no prazo estipulado, do objeto recusado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA; 

c) Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONFIDENCIALIDADE 

14.1  A contratada deverá zelar pelo sigilo e confidencialidade dos dados, informações, documentos e processos dos quais tiver acesso ou forem 

utilizados na execução deste projeto. A quebra da confidencialidade das informações ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem 
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prejuízo de outras providências nas demais esferas, assim como haverá impacto nos itens de parâmetros de avaliação de desempenho, deste 

instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:  

15.2  A publicação resumida do presente Contrato nos veículos Oficiais de Comunicação, conforme determina a lei, condição indispensável para 

sua eficácia, será providencia da pela Contratante, conforme o descrito no parágrafo único do Art. 61, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 

16.1 Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do não cumprimento deste Contrato, os CONTRATANTES elegem o Foro da Cidade 

Marituba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegia do que seja. 

16.2 E por estar em plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, que se obrigam a cumprir e respeitar integral e mutuamente, 

 

Marituba/Pa, XX DE XXXX DE XXXXX. 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA  

CONTRATANTE 

 

 

 

XXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 __________________________ 

NOME: 

CPF: 

 

 

1 __________________________ 

NOME: 

CPF: 
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