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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA 

 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e 

instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as diversas Secretarias 

do Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme quantidades, condições e 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

• MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 

LOTE. 

• ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 23/11/2021, às 08h00 min ao 

dia 06/12//2021 às 08h59min, Horário de Brasília/DF. 

• ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Do dia 06/12/2021 às 

9h00min, Horário de Brasília/DF. 

• FONTE DE RECURSOS: Sistema de Registro de Preços; 

 

 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes 

endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São 

Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de 

Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e 

obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com ou pelo telefone (99) 

98438-7265. 

 

 

 

São Domingos do Azeitão/MA, 22 de novembro de 2021. 

 

 

 

 
Hugo Ribeiro Cardoso 

Pregoeiro 

 

https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/
mailto:cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021 

 

DADOS DO CERTAME 

 

OBJETO: 

Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e 

instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as 

diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, 

conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de 

Referência. 

 

VALOR 

ESTIMADO, 

MÁXIMO, DE 

REFERÊNCIA 

OU SIGILOSO. 

(ART. 15 DO 

DECRETO N° 

10.024) 

 

 Valor Total:  

 Estimado X 

 Máximo  

 Referência  
 

 Orçamento Sigiloso 

REGISTRO DE 

PREÇOS? 

VISITA 

TÉCNICA/ 

VISTORIA 

TERMO DE 

CONTRATO OU 

INSTRUMENTO 

EQUIVALENTE  

FORMA DE 

ADJUDICAÇÃO 

SIM NÃO TERMO DE 

CONTRATO 

POR LOTE 

ÓRGÃO GERENCIADOR ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S) 

COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO-CPL 

- 

 

PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS: 

Até o dia 01/12/2021às 09h00min. para o e-mail  

cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com 

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL: 

Até o dia 01/12/2021às 09h00min. para e-mail:  

cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com 

ENVIO DA 

PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: 

Do dia 23/11/2021, às 08h00 min ao dia 

06/12/2021 às 08h59min, Horário de 

Brasília/DF. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 

PÚBLICA: 

Dia 06/12/2021 às 9h00min, Horário de 

Brasília/DF. . 

CÓDIGO UASG: 980228 – MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO 

AZEITÃO/MA 

mailto:cplurucui@gmail.com
mailto:cplurucui@gmail.com
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SISTEMA ELETRÔNICO 

UTILIZADO: 

COMPRASNET ENDEREÇO  

ELETRÔNICO: 

www.comprasnet.

gov.br 

ENDEREÇO PARA 

OBTENÇÃO DO 

EDITAL: 

www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São 

Domingos do Azeitão/MA: 

https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br e no site do Tribunal 

de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. 

 

NATUREZA DO OBJETO: 

 

X 

 

AQUISIÇÃO 

SERVIÇO DE ENGENHARIA 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 

PARTICIPAÇÃO 

– MEI / ME / EPP 

 Licitação com itens Exclusivos para MEI / ME / EPP – Art. 48, I 

da Lei Complementar nº 123/06, alterada pelo Lei Complementar 

147/2014. 

 Licitação com itens de cota reservada até 25% para MEI / ME / 

EPP – Art. 48, III da Lei Complementar nº 123/06, alterada pelo 

Lei Complementar 147/2014. 

X Licitação com itens de Ampla Participação 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

PREGOEIRO(A): Hugo Ribeiro Cardoso 

 

E-MAIL: cpl.saodomingosdoazeitao@

gmail.com 

REFERÊNCIA DE 

TEMPO: 

Para todas as referências de tempo, será observado o horário de 

Brasília (DF). 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

--  

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.tce.ma.gov.br/
mailto:cplurucui@gmail.com
mailto:cplurucui@gmail.com
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021 

 

 

MINUTA DO EDITAL 

 

 

Torna-se público, para o conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE SÃO 

DOMINGOS DO AZEITÃO, ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 

01.612.333/0001-34 por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL e do Pregoeiro 

Hugo Ribeiro Cardoso, designado pela Portaria nº 007/2021-GAB de 01 de janeiro de 2021, 

realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 

PREÇO por LOTE, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, Decreto 

Municipal nº 007 de 01/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas 

aplicáveis ao objeto deste certame e disposições deste instrumento, conforme condições, 

especificações e quantidades apresentadas no ANEXO I. 

 

O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: 

https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: 

https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-

mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com 

  

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DA IMPUGNAÇÃO E DA SESSÃO 

PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Do dia 23/11/2021, às 08h00 min ao dia 06/12/2021 

às 08h59min, Horário de Brasília/DF. 

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até o dia 01/12/2021às 09h00min. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 06/12/2021 às 9h00min. 

CÓDIGO UASG: 980228   – MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA.  

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

Os fornecedores deverão observar, rigorosamente, as datas e os horários limites previstos para 

o recebimento e a abertura das propostas, atentando, também, para o início da disputa. 

 

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, 

EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO 

PREGÃO. (Decreto n° 10.024/19, Art. 3º, § 5º). 

 

1. DO OBJETO 

https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/
mailto:cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.1 Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e instalação 

de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as diversas Secretarias do 

Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme as quantidades, especificações e 

condições descritas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital. 

 

1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas 

as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da 

proposta.  

 

1.3 A licitação será dividida em lote, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

 

1.4  O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1 Conforme Decreto Federal nº 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de 

preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será 

exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.  

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

 

3.4 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. 

 

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação.  

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual 

- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.3 Para efeito do subitem acima, deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte 

participarão deste certame sendo observados os arts. 43, 44 e 45 da Lei Complementar nº. 

123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014. 

 

4.4 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

4.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.4.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.4.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.4.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

4.5 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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4.5.1 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;  

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.5.1.2 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. 

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.5 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;  

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.5.7 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; 

4.5.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 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. 

 

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

5.1 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.  

 

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
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5.4 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. 

 

5.5 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.  

 

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

5.7 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. 

 

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

5.9  As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

5.10 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, 

sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

5.11  Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente encaminhados. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário e total do lote; 

6.1.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, marca, fabricante, prazo 

de validade ou de garantia;  

 

6.2 Na Proposta de preços escrita anexada ao sistema deverá ser apresentada em 01 (uma) 

via, numerada sequencialmente e sem rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na última folha 

e rubricada nas demais pelo representante da empresa, devendo conter: 

 

6.2.1 Carta Proposta, no modelo do ANEXO II, assinada por titular da empresa ou pessoa 

legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os serviços, o número da licitação, 
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o prazo de execução, o preço total dos serviços, já incluído todos os custos seja qual for o 

seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.), em 

algarismos e por extenso, em moeda nacional, esclarecendo que este se refere ao mês de 

apresentação da Proposta; 

 

6.2.2 Planilha Orçamentária de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária 

constante no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, com preços unitários e totais 

dos itens e lotes, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, na 

moeda nacional; nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI 

e transportes até local dos serviços. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, 

emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado. 

 

6.2.3 Planilha de Composição de Preços Unitários, por item, em conformidade com a 

Planilha Orçamentária, do Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, constando 

unidades e insumos, discriminando os percentuais de BDI e encargos sociais aplicados; A 

Licitante que apresentar planilhas de composição de preços unitários em desacordo com as 

planilhas orçamentárias, terá sua proposta rejeitada; 

 

6.2.4 Demonstrativo detalhado da Composição do percentual adotado para o BDI - 

Benefício e Despesas Indiretas aplicado, em modelo próprio, desde que contenha as 

informações pertinentes e observadas as restrições quanto a apropriação de despesas com o 

IRPJ e CSLL firmadas reiteradamente em decisões do Tribunal de Contas da União;  

 

6.2.5 Planilha de Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, desde que 

contenha as informações pertinentes; 

 

6.2.6 Prazo de validade da Proposta não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias 

contados da data da abertura da sessão do processo licitatório. 

 

6.2.7  As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo 

período de 60 (sessenta) dias corridos. 

 

6.3 Os documentos exigidos nos subitens do item 6.2, nos termos dos artigos 7° e 14 da Lei 

nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e da Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983 - CONFEA 

deverão, necessariamente, ser assinados pelo representante legal da empresa e por 

Engenheiro/Arquiteto, devidamente registrado no CREA/CAU, com identificação e número do 

seu registro. 

 

6.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.5 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. 

 

6.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de fornecer os produtos, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição; 

 

6.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

 

6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 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. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES   

 

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2 O Pregoeiro 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 Termo de Referência.  

 

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3 O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 

avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto nº 10.024/2019, irá 

perdurar por mais de um dia. 

 

7.3.1 Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às 

licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances. 
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7.4 O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do 

preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances 

(Acórdão TCU nº 934/2007- 1.ª Câmara). 

 

7.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

7.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

 

7.7 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. 

 

7.7.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

 

7.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.9 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

7.10 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 

de 0,50% (cinquenta centésimos por cento); 

 

7.11 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações, assim definido no inciso I art. 31º do Decreto nº 10.024/2019. 

 

7.12 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 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. 

 

7.13 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

7.14 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

 



 
 

12 

 

7.15 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 

7.18 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

 

7.19 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

 

7.20 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação.  

7.22 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

 

7.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

7.24 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. 

 

7.25 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. 

 

7.26 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 
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5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 

 

7.27 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. 

 

7.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o 

encaminhamento da oferta final do desempate; 

 

7.29 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, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 

 

7.29.1 no país; 

7.29.2 por empresas brasileiras; 

7.29.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

7.29.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 

7.30 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas. 

 

7.31 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 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. 

 

7.31.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

7.32 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 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. 
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7.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA NEGOCIAÇÃO 

 

8.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

 

8.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro 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 nº 10.024/2019.  

 

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o 

mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

9.2.1 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.  

 

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

 

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
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9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

9.5.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

 

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “CHAT” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

 

9.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 

9.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

9.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 

e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

9.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

10. DA HABILITAÇÃO   

 

10.1  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
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que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros:  

 

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c)  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

  

10.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 

Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.1.2.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.1.2.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do(s) licitantes será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista 

para recebimento das propostas; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

 

10.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2h (duas horas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

 

10.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

 

10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

 

10.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 

do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

10.8 Habilitação jurídica:  

 

10.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.8.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

10.8.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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10.8.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

10.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

10.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

10.9 Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

10.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;  

10.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

10.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

10.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943; 

10.9.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

10.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.9.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio da licitante, 

mediante; 

10.9.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.9.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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10.9.10 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilita. 

 

10.10  Qualificação Econômico-Financeira 

 

10.10.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de 

antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver 

expresso o prazo de validade 

10.10.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou 

seja, referente ao ano de 2020 e, presentados na forma da legislação em vigor, acompanhado 

de demonstrativos que comprovem possuir o PROPONENTE boa situação financeira, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. O Balanço deverá ser autenticado na Junta Comercial do Estado.  

 

10.10.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

10.10.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

10.10.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 

da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 

órgão fiscalizador; 

 

10.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

____________________________________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = Ativo Total 

___________________________________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = Ativo Circulante 

_______________________ 



 
 

20 

 

Passivo Circulante 

 

10.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

 

10.11 Qualificação Técnica   

 

10.11.1 Registro ou Inscrição da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, da região da Sede da Empresa, que comprove atividade relacionada com 

o objeto. 

 

10.11.2 Comprovação da licitante possuir ou que irá dispor em seu corpo técnico, de 

profissionais de nível superior, Engenheiro Civil, ou Elétrico ou Arquiteto  reconhecido(s) 

pelo CREA ou CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 

averbado (s) no CREA/CAU  da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o(s) 

profissional(is) executado satisfatoriamente a (s) obra (s)/serviço(s), com características 

similares ao objeto desta licitação. 

 

10.11.3 Declaração da licitante indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução 

do objeto desta licitação, Engenheiro Civil, ou Elétrico ou Arquiteto, caso lhe seja 

adjudicado, vedada suas substituições até o final do contrato, salvo prévia e escrita anuência 

da Prefeitura deste Município e desde que o substituto possua experiência profissional 

equivalente ou superior; 

 

a) O(s) nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) constar 

do(s) atestado(s) de responsabilidades técnicas apresentados para qualificação 

técnica da licitante. 

 

10.11.4 Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a 

empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados: 

 

a) Registro ou inscrição da empresa no CREA/CAU em que figure o 

profissional disponibilizado como responsável técnico; 

b) Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do 

profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante; 

c) Contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional técnico; 
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d) Contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação 

civil comum; 

e) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 

apresentado. 

 

10.11.4.1  Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante 

deverá apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, na qual 

deverá constar nome completo e número do CREA/CAU do profissional, 

informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja 

declarada vencedora do certame. Juntamente com a declaração, deverá ser 

apresentado documentos que comprovem a qualificação técnica exigida neste 

Edital. Quando da assinatura do contrato, caso a licitante vencedora não possua 

o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na 

legislação vigente. 

 

10.11.5 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s) produto(s) 

ou serviço(s) fornecido(s)/prestado(s) será(ão) declarado(s) inválido(s);  

 

10.11.6 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel 

timbrado, contendo o nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço e telefone, ou qualquer outra 

forma para que o Pregoeiro e equipe de apoio possam valer-se através de contato com os 

atestadores. Deverá(ão) estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome do emitente que 

o(s) subscreve(em).  

 

10.11.7 É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio ou autoridade superior, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a veracidade das informações 

apresentada(s) no(s) atestado(s)/declaração(ões), consoante autoriza do §3º do art. 43 da Lei 

8.666/1993.  

 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

11.1 A proposta final do licitante declarado VENCEDOR PROVISÓRIO deverá ser 

encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

 

11.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento. 
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11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11.3 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). 

 

11.3.1 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. 

 

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, 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. 

 

11.5 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. 

 

11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

12. DOS RECURSOS 

 

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

 

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
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desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

 

12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

 

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

 

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com 

a fase do procedimento licitatório. 

 

13.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  
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15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

16. DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

16.1 O registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal 

nº 006/2021 de 01/01/2021 e será realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP.  

 

16.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo 

do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 

preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.  

 

16.3  São ÓRGÃOS PARTICIPANTES os órgãos ou entidades da administração pública que 

participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de 

Registro de Preços. 

 

16.4 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão.  

 

16.5 Os fornecedores beneficiários se obrigam a manter, durante o prazo de validade da Ata 

de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação. 

 

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

17.1.1 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Administração. 

 

17.2 A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal 

da licitante na sede da Prefeitura Municipal.  

 

17.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a 

assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de 

e-mail, devendo o representante legal assinar, através de assinatura eletrônica devidamente 
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autenticada, ficando este responsável pela veracidade da assinatura, devendo responder 

legalmente por qualquer falsidade ou fraude na assinatura.  

17.2.2 Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, conferido 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, sendo recebidos e 

presumidos verdadeiros em relação aos signatários. 

17.2.3 Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem 

da Ata de Registro de preço. 

 

17.3 No ato da assinatura da ata de registro de preços será exigida a comprovação da 

manutenção das condições de habilitação consignadas no edital, e se for o caso, com os 

demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de 

classificação e os quantitativos propostos.  

 

17.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

17.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 

os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 

do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 

atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

17.6 A recusa injustificada das licitantes vencedoras em assinar a Ata de Registro de Preços, 

dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

nº 8.666/93; 

 

17.6.1 É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes 

remanescentes. 

 

17.6.2 Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a 

proponente, obedecida a ordem crescente dos preços, para que seja obtido preço melhor. 

 

17.7 A Ata de Registro de Preços (ANEXO III) será firmada entre o Município de São 

Domingos do Azeitão/MA representado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL 

(ÓRGÃO GERENCIADOR), para atendimento de demandas da Contratante e os licitantes 

vencedores.  

 

17.8 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. 

 

17.9 A ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento dos serviços. 
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17.10 Ao ser publicada a Ata de Registro de Preços, a empresa ficará obrigada a fornecer os 

bens a ela registrados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus 

anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 

especificações e condições do edital.  

 

17.11 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições. 

 

17.12  Não constitui direito do beneficiário o recebimento de comunicação direta da publicação 

da Ata de Registro de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a ciência do conteúdo 

daquela.  

 

18. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

18.1 O cancelamento da ARP ocorrerá, por iniciativa da CPL ou mediante provocação, quando 

ocorrer alguma das situações previstas no Decreto nº 7.892/2013.  

 

18.2 O beneficiário da ARP poderá solicitar o cancelamento do seu registro nos casos previstos 

no Decreto nº 7.892/2013.  

 

18.3 Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a CPL fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais beneficiários, se houver, 

sobre a nova ordem de registro.  

 

19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

19.1 Depois de Publicada a Ata de Registro de Preços, o beneficiário poderá ser convocado a 

qualquer tempo durante a vigência da Ata, quando da existência de demanda para os produtos 

ou serviços registrados, para assinar Termo de Contrato ou instrumento equivalente. 

 

19.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento/Serviço), sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

19.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  
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19.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

19.2.3 Poderá ainda ser assinado eletronicamente através de certificado digital, conferido 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, sendo recebidos e 

presumidos verdadeiros em relação aos signatários. 

 

19.3 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

19.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

19.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

19.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 77 e 78 

da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 

mesma Lei. 

 

19.4 O prazo de vigência da contratação será de no mínimo 120 (cento e vinte) dias contados 

da assinatura do contrato e prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no 

termo de referência. 

 

19.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 

termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

 

19.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 

ônus, antes da contratação. 

 

19.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar 

a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no edital e anexos. 

 

19.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante 

a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 

19.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 
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a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após 

a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

20. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 

20.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir da data limite 

para a apresentação da proposta, aplicando-se o Índice Nacional de Custo da Construção de 

Mercado (INCC-M). 

 

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

21.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

22.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 

23. DO PAGAMENTO 

 

23.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

24.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

 

24.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

24.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

24.1.3 apresentar documentação falsa; 

24.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

24.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

24.1.6 não mantiver a proposta; 

24.1.7 cometer fraude fiscal; 

24.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 
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25.1.8.1 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 

97 da Lei nº 8.666/93. 

 

24.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

24.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

 

24.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

24.3.2 Multa na forma prevista no termo de referência;  

24.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

24.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município de São Domingos do 

Azeitão/MA e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

 

24.4 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; 

 

24.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

24.6 Se durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

24.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

 

24.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  
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24.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

 

24.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

 

24.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

24.12  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

24.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

25. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

 

25.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

25.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

25.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

 

25.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 

7.892/213. 

 

26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

26.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

26.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  

cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: 

mailto:cplurucui@gmail.com
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Sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, localizada na Rod. BR 230, 

KM 212, S/N, Centro, São Domingos do Azeitão – MA; 

 

26.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

 

26.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

26.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

26.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

26.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

 

26.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

26.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

27.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

27.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

 

27.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

27.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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27.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

27.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

27.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

 

27.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

 

27.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

27.11 O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: 

https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: 

https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-

mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.comIntegram este Edital, para todos os fins e 

efeitos, os seguintes anexos: 

 

28. DOS ANEXOS 

 

28.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

28.1.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

 

28.1.1.1 ANEXO I - A DO TERMO DE REFERÊNCIA – ORÇAMENTO 

SINTÉTICO 

28.1.1.2 ANEXO I – B DO TERMO DE REFERÊNCIA – ORÇAMENTO 

ANALÍTICO 

28.1.1.3 ANEXO I – C DO TERMO DE REFERÊNCIA – CURVA ABC DE 

SERVIÇOS 

28.1.1.4 ANEXO I – D DO TERMO DE REFERÊNCIA – ENCARGOS SOCIAIS 

28.1.1.5 ANEXO I – E DO TERMO DE REFERÊNCIA – BDI  

https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/
mailto:cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com


 
 

33 

 

28.1.2 ANEXO II - Modelo Sugerido para Proposta Comercial; 

28.1.3 ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

28.1.4 ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato. 

 

29.  DO FORO 

 

29.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Domingos do 

Azeitão/MA, Estado Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

 

 

 

 

São Domingos do Azeitão/MA, 03 de novembro de 2021. 

 

 

 

 
Hugo Ribeiro Cardoso 

Pregoeiro 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto deste Termo de Referência versa sobre o Registro de preços para contratação 

de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, 

para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, 

conforme as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência. 

1.2. Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar do certame, ficam 

estabelecidas as especificações, condições e quantidades dos produtos, considerando que será 

vencedora a empresa que apresentar o menor preço por LOTE, conforme consta anexo a 

este Termo. 

1.3. Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descrita no 

COMPRASNET – CATMAT e as especificações constantes neste Termo de Referência, 

prevalecerão às últimas. 

1.4. O valor máximo estimado para os interessados em participar deste certame, conforme 

pesquisa de preço praticado no mercado, é R$ 624.355,54 (seiscentos e vinte e quatro mil, 

trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A aquisição dos ares-condicionados e dos respectivos serviços de instalação, se faz 

necessária para conservação o melhor desenvolvimento das atividades realizadas pela 

Administração Pública, no que se refere a um melhor ambiente de trabalho para os servidores, 

de estudo para os alunos e atendimento aos cidadãos.  

2.2 Assim, tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste 

órgão, uma vez que proporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores e 

usuários do prédio. 

2.3 Os produtos previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação de bens 

ou serviços comuns, nos temos da Lei nº 10.520, de 2002, que regulamenta a modalidade do 

Pregão, por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, 

podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Eletrônico com vistas a obter a 

melhor proposta para a Administração Pública. 

2.4 Para tanto, o presente TR explicita os elementos básicos e essenciais determinados pela 

legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participarem do certame 

licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta. 
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2.5 Observando a natureza do objeto e as disposições da Lei Federal n° 10.520/02, verifica-

se que o objeto é comum, devendo ser processado por meio de Pregão, por ser mais célere e 

mais vantajoso para a Administração Pública. Assim, observa-se que o Pregão é a modalidade 

que melhor se adequa ao presente caso, senão vemos: 

a) Por ser destinada às contratações de objetos tidos como bens ou serviços comuns;  

b) Por ser mais célere (prazo de publicação menor que o da concorrência, habilitação 

apenas das empresas vencedoras, etc.);  

c) Possibilitar um confronto direto de preços entre os licitantes obtendo maior 

economicidade, propostas mais vantajosas. 

 

2.6 Por todo exposto, para esta contratação será utilizado a modalidade Pregão, na sua forma 

Eletrônica, do tipo menor preço por lote. A junção dos itens a serem licitados em lotes deve-

se a indivisibilidade do objeto, posto que não é viável para a Administração que haja diferentes 

fornecedores, ao mesmo tempo, isto geraria um risco quanto a efetiva execução dos serviços, 

além de acentuar a dificuldade de administração e fiscalização do contrato.  

2.7 Nesse sentindo, pela indivisibilidade do objeto, NÃO serão aplicados a este certame, o 

benefício que trata os artigos 47 e 48 da LC 123/06. Porém, os demais benefícios estabelecidos 

na referida lei serão aplicados.   

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

   

3.1 A modalidade sugerida por esta administração é o Pregão na forma Eletrônica, utilizando-

se o Sistema de Registro de Preços conforme fundamentação disposta no subitem abaixo. 

3.2 Este procedimento licitatório, bem como a contratação dele decorrente, será regido pelas 

normas presentes da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Decreto Municipal 

nº 006 e 007, ambos de 01/01/2021, aplicando subsidiariamente o disposto na Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Além desta legislação 

devem ser observadas ainda as determinações da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, tratando do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem 

como os decretos federais que versam sobre as contratações públicas, em especial, o Decreto 

n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que regulamenta e instrumentaliza a realização deste tipo de 

modalidade licitatória, do Decreto n.º 10.024/2019 e demais regramentos atinentes a matéria.  

3.3 A escolha da licitação para Sistema de Registro de Preços – SRP, está amparada no 

Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal nº 006/2021 de 01/01/2021.  

3.4 Justifica-se ainda que a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não 

precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de materiais, e ainda, resolve seu 

problema quando se torna dificultoso prever com total exatidão os quantitativos a serem 

licitados, entre outras vantagens. Há ainda, a flexibilidade e economicidade para administração, 

a não vinculação do orçamento, o que também constitui vantagem econômica para o município, 

já que não haveria a obrigatoriedade da contratação do objeto como um todo, mas sim de acordo 

com as necessidades.  
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4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

 

4.1 Os serviços e bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns 

de engenharia, nos termos da Lei n° 10.520/2002, e do art. 3º, VIII do Decreto nº 10.024/2019, 

por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo, 

portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão com vistas a obter a melhor proposta para 

a Administração Pública. 

 

5. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

5.1 O presente certame tem por objeto a aquisição e instalação de equipamentos de ar-

condicionado, com as seguintes especificações mínimas: 

 

Descrição Und Quant. Valor 

Unit 

Valor Unit com 

BDI 

Total Peso (%) 

Fornecimento e instalação 

de condicionador de ar tipo 

split 9000 btu/h c/ 

compressor rotativo 

un 30 2.259,90 2.823,74 84.712,20 13,57 % 

Fornecimento e instalação 

de condicionador de ar tipo 

split 12000 btu/h c/ 

compressor rotativo 

un 58 2.500,96 3.124,94 181.246,52 29,03 % 

Fornecimento e instalação 

de condicionador de ar tipo 

split 18000 btu/h c/ 

compressor rotativo 

un 89 2.689,78 3.360,88 299.118,32 47,91 % 

Fornecimento e instalação 

de condicionador de ar tipo 

split 22000 btu/h c/ 

compressor rotativo 

un 5 3.666,06 4.580,74 22.903,70 3,67 % 

Fornecimento e instalação 

de condicionador de ar tipo 

split 24000 btu/h c/ 

compressor rotativo 

un 8 3.638,94 4.546,85 36.374,80 5,83 % 

              

    Total sem BDI 499.684,92 

    Total do BDI 124.670,62 

    Total Geral 624.355,54 

5.2 Todos os equipamentos devem ser novos e possuir controle remoto. 

5.3 Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra vícios de 

fabricação. 
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6. DO LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SERVIÇO 

 

6.1 A empresa vencedora do certame possuirá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

da assinatura do contrato para promover a entrega dos aparelhos de ar-condicionado 

devidamente instalados. 

6.2 A instalação dos equipamentos compreende a realização das obras de natureza civil, 

elétrica e hidráulica necessárias à instalação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos.  

6.3 A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e 

seguir rigorosamente o manual do fabricante, e conforme normas da ABNT. 

6.4 A instalação dos equipamentos compreende, ainda, o fornecimento de todos os materiais 

necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, tais como fios, cabos, mangueiras, 

suportes, parafusos, buchas, tomadas, disjuntores, etc.  

6.5 A CONTRATADA fornecerá garantia em relação aos serviços prestados para instalação 

dos equipamentos de ar-condicionado objeto do presente certame, de, no mínimo, 01 (um) ano 

de duração.  

6.6 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Administração, de 

todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção — EPI's, ferramentas e 

demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços. 

6.7 Na entrega, os materiais/os serviços deverão estar em perfeitas condições e em estrita 

observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhados da 

respectiva nota fiscal eletrônica detalhada;  

6.8 A não observância desta condição implicará na não aceitação por parte da Administração, 

sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a 

Administração de qualquer indenização.  

6.9 Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

6.10 Os bens e serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

6.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6.12 Os produtos e serviços deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade 

do Município. 

6.13 Os equipamentos devem ser entregues e instalados em local a ser descrito na Ordem de 

Serviços expedida pela Secretaria requisitante.  

6.14 Os serviços serão executados no horário das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, ou, 

alternativamente, em horários e dias previamente acordados conforme conveniência do 

Contratante. 

 

7. DA GARANTIA 
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7.1 O período de garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo de 1 ano (um) da 

evaporadora/condensadora e no mínimo de 3 (três) anos do compressor, contados a partir da 

entrega definitiva.  

7.2 A licitante vencedora deverá fornecer garantia das instalações por 12 (doze) meses, 

independente da garantia fornecida pelo fabricante dos equipamentos;  

7.3 A garantia abrange todos os equipamentos e os serviços de sua instalação, devendo a 

Contratada solucionar no prazo de 48 horas qualquer falha no funcionamento dos sistemas 

instalados;  

7.4 A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável durante a garantia pela 

substituição, troca ou reposição dos equipamentos e/ou peças caso apresentem defeitos, avarias 

ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência;  

7.5 No período de garantia deverá ser prestada assistência técnica/ manutenção corretiva a 

fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem ônus adicionais para a 

Administração;  

7.6 A assistência técnica deverá solucionar a ocorrência, após sua abertura entre 8h e 17h, de 

segunda a sexta-feira, em até 05 (cinco) dias, ao final dos quais, caso não tenha sido 

solucionado, deverá ser substituído por equipamento idêntico ou superior. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

e) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o 

fornecimento;  

f) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução do objeto, quando for o caso; 

g) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;  

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

i) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 

prazo de garantia ou validade, bem como as demais informações pertinentes ao objeto; 

b) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos 

serviços contratados, sem nenhum ônus adicional à Administração. 

c) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

e) Zelar pela qualidade dos fornecimentos e pela execução nos prazos estipulados no 

contrato. 

f) Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam 

devidos em decorrência direta e indireta objeto do contrato ou de sua execução. 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, com mão-de-obra, tributos, 

transportes, carga e descarga, bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários e securitários. 

h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o objeto deste Termo. 

i) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

j) Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, 

ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes 

de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo 

expirado prazo. 

k) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade 

para quaisquer danos ou faltas que estes venham a cometer no desempenho de suas funções, 

obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que 

eventualmente ocasionarem;  

l) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, 

produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, 

impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim 

como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem.  

m) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

n) Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços e 

telefones para contato, devidamente atualizada; 
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o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

p) Indicar PREPOSTO para representá-la durante a execução do contrato. 

 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

11.1 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. 

 

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

12.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto da contatação, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

12.2 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. 

12.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

 

13. DO PAGAMENTO 

 

13.1. O pagamento dos serviços de que trata este Termo de Referência será efetuado pelo 

CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado emitir notas 

fiscais/fatura de acordo com a execução dos serviços, com pagamentos efetuados na 

conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante 

a apresentação de Nota fiscal. 

13.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos 

serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Registro dos serviços no CREA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos 

serviços. 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços; 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços; 

 

13.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão 

liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros 

ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para 

correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação. 

13.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

13.4.1 Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 

13.4.2 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

13.4.3 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, 

da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

13.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

13.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   

13.8. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

CONTRATADA a ampla defesa.  
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13.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação 

junto ao SICAF.   

13.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente 

no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da CONTRATANTE. 

 

13.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = N x Vp x (I / 365) onde: 

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; 

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do 

efetivo pagamento; 

Vp = Valor da parcela em atraso; 

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100. 

 

14. DO REAJUSTE  

 

14.1 O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado quaisquer tributos ou encargos 

legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 

ocorridas, após a data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada repercussão nos 

preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, observadas 

as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato ou Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedido 

de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do 

Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de 

Referência e das demais cominações legais.  

15.2 O CONTRATADO sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 

Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 

88, da Lei 8.666/93 e do Artigo 7º, da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e 

garantida a ampla defesa e ao contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas, 

conforme a gravidade da infração:  
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15.2.1 Advertência – a ser aplicada pela CONTRATANTE, por escrito, independente de 

outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições 

técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização do 

Município;  

 

15.2.2 Multas – na seguinte forma: 

a) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do(s) produto(s) não 

entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;  

b) de 10% (dez de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da 

recusa injustificada em assinar o contrato e/ou recebimento do empenho no prazo previsto;  

c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de 

cancelamento do item, após a emissão do Empenho;  

d) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso 

de cancelamento da Nota de Empenho;  

e) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou 

total do objeto contratado.  

 

15.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

o Município, pelo período de até 02 (dois) anos, caso o licitante incorra em qualquer das 

hipóteses estabelecidas no Artigo 7º, da Lei 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição e caso ocorra duas advertências prevista no item 15.2.1.  

 

15.2.4 Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com o Município a ser aplicada 

se o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:  

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de qualquer tributo;  

b)  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude 

dos atos ilícitos praticados.  

 

15.2.5 Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela CONTRATANTE e comunicadas 

antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a 

critério deste ser isentas total ou parcialmente da multa.  

 

15.2.6 As sanções previstas nos itens 15.2.1 e no item 15.2.2, poderão também ser aplicadas 

concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para o item 154.2.1, contados a partir da data em que tomar ciência e, de 10 (dez) dias, 

no caso de sanção do item 15.2.2.  

 

15.2.7 As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores do Município e, no 

caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o contratado será 
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descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, contrato e 

demais cominações legais. 

 

15.2.8 As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de 

R$ 10,00 (dez) reais serão abonadas, conforme decisão da autoridade superior do Município. 

 

16.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

16.1 A documentação comprobatória da qualificação técnica consistirá: 

 

a)      Registro ou Inscrição da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 

CAU, da região da Sede da Empresa, que comprove atividade relacionada com o objeto.; 

b)      Comprovação da licitante possuir ou que irá dispor em seu corpo técnico, de profissionais 

de nível superior, Engenheiro Civil, ou Elétrico ou Arquiteto  reconhecido(s) pelo CREA ou 

CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente averbado (s) no 

CREA/CAU  da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o(s) profissional(is) executado 

satisfatoriamente a (s) obra (s)/serviço(s), com características similares ao objeto desta 

licitação. 

 

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

 

17.1 Conforme Decreto Federal nº 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de 

preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será 

exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.  

 

18. DA VIGÊNCIA  

 

18.1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, em observância, aos créditos orçamentários, cronograma físico financeiro e as 

necessidades da execução do objeto. 

 

19. DO FORO  

 

19.1 Fica eleito o Foro da Cidade de São Domingos do Azeitão/MA, para dirimir quaisquer 

dúvidas porventura oriundas deste Termo de Referência. 
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ANEXO I - A DO TERMO DE REFERÊNCIA – ORÇAMENTO SINTÉTICO 

 

 

 

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE 

AR 

LOCAL: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 

Total Peso (%) 

1 10368 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar 

tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo 

un 30 2.259,90 2.823,74 84.712,20 13,57 % 

2 10369 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar 

tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo 

un 58 2.500,96 3.124,94 181.246,52 29,03 % 

3 2359 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar 

tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo 

un 89 2.689,78 3.360,88 299.118,32 47,91 % 

4 10220 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar 

tipo split 22000 btu/h c/ compressor rotativo 

un 5 3.666,06 4.580,74 22.903,70 3,67 % 

5 2360 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar 

tipo split 24000 btu/h c/ compressor rotativo 

un 8 3.638,94 4.546,85 36.374,80 5,83 % 

    
            

  
  Total sem BDI 499.684,92 

  
  Total do BDI 124.670,62 

  
  Total Geral 624.355,54 
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ANEXO I – B DO TERMO DE REFERÊNCIA – ORÇAMENTO ANALÍTICO 

 

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR 

DE AR 

LOCAL: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10368 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de 

ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un 1,0000000 2.259,90 2.259,90 

Insumo 11151 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado 

tipo split wall 9.000 BTU's (evaporadora e 

condensadora)  - contempla a mão de obra, 

suporte e tubulação até 3,0m 

Serviços un 1,0000000 2.259,90 2.259,90 

    
MO sem LS 

=> 

0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=> 

0,00 

    
Valor do 

BDI => 

563,84   Valor com BDI => 2.823,74 

    
    Quant. => 30,0000000 Preço Total 

=> 

84.712,20 

    
            

2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10369 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de 

ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un 1,0000000 2.500,96 2.500,96 

Insumo 11152 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado 

tipo split wall 12.000 BTU's (evaporadora e 

condensadora) - contempla a mão de obra, 

suporte e tubulação até 3,0m Fornecimento e 

instalação de ar condicionado tipo split wall 

12.000 BTU's (evaporadora e condensadora)  - 

contempla a mão de obra, suporte e tubulação 

até 3,0m 

Serviços un 1,0000000 2.500,96 2.500,96 
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MO sem LS 

=> 

0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=> 

0,00 

    
Valor do 

BDI => 

623,98   Valor com BDI => 3.124,94 

    
    Quant. => 58,0000000 Preço Total 

=> 

181.246,52 

    
            

3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2359 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de 

ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un 1,0000000 2.689,78 2.689,78 

Insumo 19 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado 

tipo split wall 18.000 BTU's (evaporadora e 

condensadora)   - contempla a mão de obra, 

suporte e tubulação até 3,0m 

Serviços un 1,0000000 2.689,78 2.689,78 

    
MO sem LS 

=> 

0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=> 

0,00 

    
Valor do 

BDI => 

671,10   Valor com BDI => 3.360,88 

    
    Quant. => 89,0000000 Preço Total 

=> 

299.118,32 

    
            

4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10220 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de 

ar tipo split 22000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un 1,0000000 3.666,06 3.666,06 

Insumo 10996 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado 

tipo split wall 22.000 BTU's (evaporadora e 

condensadora)  - contempla a mão de obra, 

suporte e tubulação até 3,0m 

Serviços un 1,0000000 3.666,06 3.666,06 
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MO sem LS 

=> 

0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=> 

0,00 

    
Valor do 

BDI => 

914,68   Valor com BDI => 4.580,74 

    
    Quant. => 5,0000000 Preço Total 

=> 

22.903,70 

    
            

5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 2360 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de 

ar tipo split 24000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un 1,0000000 3.638,94 3.638,94 

Insumo 20 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado 

tipo split wall 24.000 BTU's (evaporadora e 

condensadora)   - contempla a mão de obra, 

suporte e tubulação até 3,0m 

Serviços un 1,0000000 3.638,94 3.638,94 

    
MO sem LS 

=> 

0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=> 

0,00 

    
Valor do 

BDI => 

907,91   Valor com BDI => 4.546,85 

    
    Quant. => 8,0000000 Preço Total 

=> 

36.374,80 

    
                

            
  

  Total sem BDI 499.684,92 
  

  Total do BDI 124.670,62 
  

  Total Geral 624.355,54 
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ANEXO I – C DO TERMO DE REFERÊNCIA – CURVA ABC DE SERVIÇOS 

 

 

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 
LOCAL: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado 

(%) 

 2359  ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo 

split 18000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un  89,0  3.360,88  299.118,32  47,91  47,91 

 10369  ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo 

split 12000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un  58,0  3.124,94  181.246,52  29,03  76,94 

 10368  ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo 

split 9000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un  30,0  2.823,74  84.712,20  13,57  90,51 

 2360  ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo 

split 24000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un  8,0  4.546,85  36.374,80  5,83  96,33 

 10220  ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo 

split 22000 btu/h c/ compressor rotativo 

Equipamentos e 

Acessórios para 

Instalação de Ar 

Condicionado 

un  5,0  4.580,74  22.903,70  3,67  100,00 

                    

      Total sem BDI 499.684,92 

      Total do BDI 124.670,62 

      Total Geral 624.355,54 
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ANEXO I – D DO TERMO DE REFERÊNCIA – CURVA ABC DE INSUMOS 

 

OBRA: FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE 

CONDICIONADOR DE AR 

LOCAL: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

CURVA ABC DE INSUMOS 

Códig

o 

Banc

o 

Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulad

o 

Peso 

Acumul

ado Operati

va 

Improdutiv

a 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral 

 19  ORSE Fornecimento 

e instalação 

de ar 

condicionado 

tipo split wall 

18.000 BTU's 

(evaporadora 

e 

condensadora

)   - 

contempla a 

mão de obra, 

suporte e 

tubulação até 

3,0m 

Serviç

os 

un  

89,0000

000 

   3.360,88    299.118,32   299.118,32  

47,91

% 

299.118,32  47,91% 

 11152  ORSE Fornecimento 

e instalação 

de ar 

condicionado 

tipo split wall 

12.000 BTU's 

(evaporadora 

e 

condensadora

) - contempla 

a mão de 

Serviç

os 

un  

58,0000

000 

   3.124,94    181.246,52   181.246,52  

29,03

% 

480.364,84  76,94% 
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obra, suporte 

e tubulação 

até 3,0m 

Fornecimento 

e instalação 

de ar 

condicionado 

tipo split wall 

12.000 BTU's 

(evaporadora 

e 

condensadora

)  - contempla 

a mão de 

obra, suporte 

e tubulação 

até 3,0m 

 11151  ORSE Fornecimento 

e instalação 

de ar 

condicionado 

tipo split wall 

9.000 BTU's 

(evaporadora 

e 

condensadora

)  - contempla 

a mão de 

obra, suporte 

e tubulação 

até 3,0m 

Serviç

os 

un  

30,0000

000 

   2.823,74    84.712,20   84.712,20  

13,57

% 

565.077,04  90,51% 

 20  ORSE Fornecimento 

e instalação 

de ar 

condicionado 

tipo split wall 

Serviç

os 

un  

8,00000

00 

   4.546,85    36.374,80   36.374,80  5,83% 601.451,84  96,33% 
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24.000 BTU's 

(evaporadora 

e 

condensadora

)   - 

contempla a 

mão de obra, 

suporte e 

tubulação até 

3,0m 

 10996  ORSE Fornecimento 

e instalação 

de ar 

condicionado 

tipo split wall 

22.000 BTU's 

(evaporadora 

e 

condensadora

)  - contempla 

a mão de 

obra, suporte 

e tubulação 

até 3,0m 

Serviç

os 

un  

5,00000

00 

   4.580,74    22.903,70   22.903,70  3,67% 624.355,54  100,00% 

                            
 

                      Totais por Tipo 

                      Equipamento R$  0,00 

                      Equipamento para Aquisição 

Permanente 

R$  0,00 

                      Mão de Obra R$  0,00 

                      Material R$  0,00 

                      Serviços R$  

624.355,5

4 

                      Taxas R$  0,00 
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                      Administração R$  0,00 

                      Aluguel R$  0,00 

                      Verba R$  0,00 

                      Outros R$  0,00 

                              

                Total sem BDI 499.684,92 

                Total do BDI 124.670,62 

                Total Geral 624.355,54 
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ANEXO I – D DO TERMO DE REFERÊNCIA – ENCARGOS SOCIAIS 

 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA  

      

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

      

GRUPO A 

A1 INSS 20,00 20,00 

A2  SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário-Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total dos Encargos Sociais 37,80 37,80 
      

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 

B2 Feriados 3,95 0,00 

B3 Auxilio - enfermidade 0,89 0,69 

B4  13º salário 10,73 8,33 

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,46 0,00 



 
 

55 

 

B8 Auxilio acidete de trabalho 0,11 0,09 

B9 Férias Gozadas 7,42 5,76 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B 
Total dos Encargos Sociais que recebem 

incidências de A 
43,25 15,52 

      

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72 3,67 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 

C3 Férias Idenizadas 5,83 4,53 

C4 Depósito rescisão sem Justa Causa 3,98 3,09 

C5 Idenização Adicional 0,40 0,31 

C 
Total dos Encargos Sociais que não 

recebem incidências globais de A 
15,04 11,69 

      

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,35 5,87 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso 

Prévio Trabalhado e Reincidência 

doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado 

0,42 0,33 

D 

Total das Taxas incidências e 

reincidências 16,77 6,20 

 

TOTAL (A+B+C+D) 112,86 71,21 
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ANEXO I – E DO TERMO DE REFERÊNCIA – BDI  

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

ITEM ITEM COMPONENTE DO BDI BDI TCU - Acórdão 2622/2013 (%) 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00% 

2 SEGURO E GARANTIA (S+G) 0,15% 

3 RISCO ( R) 0,97% 

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 

5 LUCRO (L) 6,60% 

6 

TRIBUTOS (I) 10,65% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

ISS 5,00% 

INSS (DESONERAÇÃO) - CPRB 2,00% 

      

  

 

  
 

  

      

      

      

      

Aplicando na fórmula acima, temos:   

  BDI(%)= 24,95% 

 

BDI=(( 1 + AC + S + G + R ) ∗ ( 1 + DF ) ∗ ( 1 + L ))/((1-I))-1 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021 

 

ANEXO II - MODELO SUGERIDO PARA PROPOSTA COMERCIAL 

(Obrigatoriedade do timbre da empresa) 

 

 

REFERENTE:  

 

Pregão Eletrônico n° -----/------- - SRP; 

Processo Administrativo n° ------/--------. 

 

1. Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 

Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações e 

as cláusulas constantes deste edital. 

 

2. Propomos a Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, pelo preço total a 

seguir indicado, a execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe, obedecendo as 

estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que: 

 

a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes 

nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho. 

b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços 

contratados, especialmente a referente a segurança e medicina do Trabalho. 

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta Licitação. 

d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este 

último. 

 

3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP, nos termos do Edital, o valor de R$ XXXX 

(XXXXXXXX), estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento dos 

serviços e materiais, equipamentos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes 

direta ou indiretamente na execução dos serviços, inclusive frete, encargos fiscais, comerciais, 

sociais e trabalhistas. 

 

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data 

da sua entrega. 

 

5. Anexos à Proposta: Planilha Orçamentária, Planilha de Composição dos Preços Unitários, 

Planilha de Composição de Encargos Sociais e Composição do Percentual adotado para o 

Benefício e Despesas Indiretas-BDI. 
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6. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ N° XXXX, 

Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, se houver, Banco XXXX, Agência n° XXXX e Conta 

Corrente n° XXXX. 

 

7. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), CI n° XXXX, CPF n° XXXX. 

 

 

_________________ (_____), ________ de ___________ de _______. 

 

 

_____________________________________________ 

(nome da empresa) 

Nome, Identidade, CPF e assinatura do representante legal da proponente 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021 

 

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  /  . 

 

 

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA, 

com sede administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do 

Azeitão – MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, casado, 

empresário, portador do CPF nº 270.349.843-87, de ora em diante designado simplesmente 

"CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica .................., com endereço à Rua ............ 

nº......., na cidade de ..................., Estado de ............, inscrito(a) no CNPJ/MF sob nº................., 

neste ato representada pelo Sr. ................., brasileiro, portador do documento RG nº. 

.......................... e CPF nº. ......................., doravante designada simplesmente 

"CONTRATADO(A)"; atendendo as condições do instrumento convocatório e as constantes 

nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes à normas da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas posteriores alterações, Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, Decreto 

Municipal nº 006 e 007 ambos de 01/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela 

Lei Complementar 147/2014 e demais formas complementares e disposições deste instrumento 

aplicáveis à espécie, conforme as cláusulas e condições a seguir delineadas: 

 

CLÁUSULA I - OBJETO 

 

1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece cláusulas e condições gerais referente ao 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 – SRP que tem por objeto o Registro de preços para 

contratação de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo 

split, novo, para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do 

Azeitão/MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de 

Referência do Edital. 

 

CLÁUSULA II – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  

 

2.1 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços os documentos e instruções que 

compõem o PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 – SRP, complementando-a para fins de 

direito e independentemente de transcrição, obrigando-se as partes em todos os termos. 
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2.2 Integram esta Ata, o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como as 

propostas das empresas vencedoras do certame. 

2.3 Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no 

Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº 006/2021 de 01/01/2021 que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, no âmbito municipal. 

 

CLÁUSULA III – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições 

ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem: 

 

1º - FORNECEDORES REGISTRADOS 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DE 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. 

P. 

UNIT. 

COM 

DBI 

TOTAL 

COM 

DBI 

CÓDIGO 

  

  

              

              

              

TOTAL GERAL 

 

3.2 O Valor total registrado foi de R$ _________ (______________). 

 

CLÁUSULA IV – DO PRAZO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da 

data sua Publicação no Diário Oficial. 

 

CLÁUSULA V – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 

 

5.1 Os serviços deverão ser entregues na especificação, quantidade e periodicidade 

especificada no Edital, no Termo de Referência, na Proposta do Licitante Vencedor e demais 

documentos pertinentes.  

5.2 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo interessado mediante 

assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 005/2021 – SRP 
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5.3 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato, 

decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 

005/2021 – SRP 

5.4 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento após cumprir os requisitos de 

publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua 

validade, dentro dos quantitativos estimados. 

5.5 A execução dos serviços será de acordo com o recebimento da Ordem de Serviços emitida 

pelos Órgãos Participantes e/ou não participantes. 

 

CLÁUSULA VI – DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES 

REGISTRADOS 

 

6.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante vencedor. 

6.2 Para o registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das 

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO. 

6.3 A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao 

licitante vencedor. 

6.4 Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros 

fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor. 

6.5 O Registro Adicional de Preços, além do 1º (primeiro) colocado, tem por objetivo o 

cadastro de reserva, nos termos do Art. 11, § 1º do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013. 

 

CLÁUSULA VII - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 

USUÁRIOS NÃO PARTICIPANTES  

 

7.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

consulta à Comissão Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada à 

vantagem. 

7.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

7.3 Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente 

dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

assumidas com a Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

7.4 A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto 

Federal nº 7892/2013 e Decreto Municipal nº 006/2021 de 01/01/2021. 
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7.5 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

7.6 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

7.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratuais assumidas e a aplicação, observada o contraditório e a 

ampla defesa, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, 

devendo informar as ocorrências destas ao órgão gerenciador. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1 As omissões e dúvidas que eventualmente surjam quanto esta Ata serão sanadas através 

da interpretação do que dispuser o Edital que deu origem a Ata de Registro de Preços e a 

proposta apresentada pela licitante vencedora. 

8.2 As condições gerais da execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições 

do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA IX – DA PUBLICAÇÃO 

 

9.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial 

dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, após sua assinatura, obedecendo ao prazo 

previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de 

igual teor, na presença de duas testemunhas. 

 

 

RESUMO DOS DADOS DO DETENTOR DA ATA E DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 

• DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM:  

 

    EMPRESA VENCEDORA: 

 

RAZÃO SOCIAL: CNPJ Nº: 

ENDEREÇO: CEP. 

TELEFONE: CELULAR: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: REPRESENTANTE: 

 

• DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
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Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede Prefeitura Municipal de São 

Domingos do Azeitão/MA, localizada na Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos 

do Azeitão – MA. 

 

 

 

São Domingos do Azeitão/MA, _______de  de ________. 

 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Presidente da CPL – Órgão Gerenciador 

 

 

NOME DA EMPRESA 

NOME/CARGO/R.G./CPF 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.    

 

2.    
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 – SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021 

 

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº _______/ ________ 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM 

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 

DO AZEITÃO/MA E EMPRESA 

___________________________, NA FORMA DA 

ABAIXO. 

 

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA, 

com sede administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do 

Azeitão – MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, casado, 

empresário, portador do CPF nº 270.349.843-87, de ora em diante designado simplesmente 

"CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica .................., com endereço à Rua ............ 

nº......., na cidade de ..................., Estado de ............, inscrito(a) no CNPJ/MF sob nº................., 

neste ato representada pelo Sr. ................., brasileiro, portador do documento RG nº. 

.......................... e CPF nº. ......................., doravante designada simplesmente 

"CONTRATADO(A)"; e, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 

10.024/2019, Decreto Municipal nº 006 de 01/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, 

alterada pela Lei Complementar 147/2014, demais formas complementares e disposições deste 

instrumento aplicáveis à espécie, e normas do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

005/2021 – SRP, autos do Processo Administrativo nº 118/2021, sujeitando-se mediante as 

cláusulas e condições a seguir delineadas: 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO  

 

1.1 Este contrato tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para 

o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as 

diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, na forma e nas 

condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico. 

1.2 Fica fazendo parte deste contrato, independentemente de qualquer transcrição com 

perfeito conhecimento das partes contratantes, o citado Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 

N° 005/2021 – SRP e seus anexos e a proposta comercial apresentada, passando tais 
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documentos e outros gerados até a assinatura deste Contrato a fazerem parte integrante deste 

instrumento, para todos os fins de direito. 

1.3 Discriminação do Objeto 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DE 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. 

P. 

UNIT. 

COM 

DBI 

TOTAL 

COM 

DBI 

CÓDIGO 

  

  

              

              

              

TOTAL GERAL 

 

1.4 Todos os equipamentos devem ser novos e possuir controle remoto. 

1.5 Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra vícios de 

fabricação. 

 

CLÁUSULA II - DO LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

2.1 A empresa vencedora do certame possuirá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

da assinatura do contrato para promover a entrega dos aparelhos de ar-condicionado 

devidamente instalados. 

2.2 A instalação dos equipamentos compreende a realização das obras de natureza civil, 

elétrica e hidráulica necessárias à instalação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos.  

2.3 A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e 

seguir rigorosamente o manual do fabricante, e conforme normas da ABNT. 

2.4 A instalação dos equipamentos compreende, ainda, o fornecimento de todos os materiais 

necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, tais como fios, cabos, mangueiras, 

suportes, parafusos, buchas, tomadas, disjuntores, etc.  

2.5 A CONTRATADA fornecerá garantia em relação aos serviços prestados para instalação 

dos equipamentos de ar-condicionado objeto do presente certame, de, no mínimo, 01 (um) ano 

de duração.  

2.6 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Administração, de 

todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção — EPI's, ferramentas e 

demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços. 

2.7 Na entrega, os materiais/os serviços deverão estar em perfeitas condições e em estrita 

observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhados da 

respectiva nota fiscal eletrônica detalhada;  
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2.8 A não observância desta condição implicará na não aceitação por parte da Administração, 

sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a 

Administração de qualquer indenização.  

2.9 Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

2.10 Os bens e serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

2.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

2.12 Os produtos e serviços deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade 

do Município. 

2.13 Os equipamentos devem ser entregues e instalados em local a ser descrito na Ordem de 

Serviços expedida pela Secretaria requisitante.  

2.14 Os serviços serão executados no horário das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, ou, 

alternativamente, em horários e dias previamente acordados conforme conveniência do 

Contratante. 

 

CLÁUSULA III - DA GARANTIA 

 

3.1 O período de garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo de 1 ano (um) da 

evaporadora/condensadora e no mínimo de 3 (três) anos do compressor, contados a partir da 

entrega definitiva.  

3.2 A licitante vencedora deverá fornecer garantia das instalações por 12 (doze) meses, 

independente da garantia fornecida pelo fabricante dos equipamentos;  

3.3 A garantia abrange todos os equipamentos e os serviços de sua instalação, devendo a 

Contratada solucionar no prazo de 48 horas qualquer falha no funcionamento dos sistemas 

instalados;  

3.4 A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável durante a garantia pela 

substituição, troca ou reposição dos equipamentos e/ou peças caso apresentem defeitos, avarias 

ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência;  

3.5 No período de garantia deverá ser prestada assistência técnica/ manutenção corretiva a 

fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem ônus adicionais para a 

Administração;  

3.6 A assistência técnica deverá solucionar a ocorrência, após sua abertura entre 8h e 17h, de 

segunda a sexta-feira, em até 05 (cinco) dias, ao final dos quais, caso não tenha sido 

solucionado, deverá ser substituído por equipamento idêntico ou superior. 

 

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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4.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

q) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 

prazo de garantia ou validade, bem como as demais informações pertinentes ao objeto; 

r) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos 

serviços contratados, sem nenhum ônus adicional à Administração. 

s) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 

t) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

u) Zelar pela qualidade dos fornecimentos e pela execução nos prazos estipulados no 

contrato. 

v) Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam 

devidos em decorrência direta e indireta objeto do contrato ou de sua execução. 

w) Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, com mão-de-obra, tributos, 

transportes, carga e descarga, bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários e securitários. 

x) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o objeto deste Termo. 

y) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

z) Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, 

ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes 

de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo 

expirado prazo. 

aa) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade 

para quaisquer danos ou faltas que estes venham a cometer no desempenho de suas funções, 

obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que 

eventualmente ocasionarem;  

bb) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, 

produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, 

impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim 

como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem.  

cc) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

dd) Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços e 

telefones para contato, devidamente atualizada; 

ee) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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ff) Indicar PREPOSTO para representá-la durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

 

j) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

k) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 

l) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

m) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

n) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o 

fornecimento;  

o) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução do objeto, quando for o caso; 

p) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;  

q) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

r) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

6.1 O objeto deste Termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo, estabelecendo 

em suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações entre as partes, de 

acordo com os dispositivos normativos vigentes 

6.2 O prazo para a execução dos Serviços objeto desta licitação será de 120 (cento e vinte) 

dias após emissão da Ordem de Serviço podendo ser prorrogado nos termos do § 1° do artigo 

57 da Lei 8.666/1993; 

6.3 O presente Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data 

de publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, sem prejuízo do 

disposto no artigo 57, I da Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA VII – DO VALOR CONTRATUAL 
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7.1 Pela execução do contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor 

global de R$…..............………..(…….........…………), que será pago mediante a execução dos 

serviços. 

 

CLÁUSULA VIII – DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

8.1 O pagamento dos serviços de que trata este Termo de Referência será efetuado pelo 

CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado emitir notas 

fiscais/fatura de acordo com a execução dos serviços, com pagamentos efetuados na 

conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante 

a apresentação de Nota fiscal. 

8.2 O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos 

serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

d) Registro dos serviços no CREA/CAU/PI, caso obrigatório para a execução dos 

serviços. 

e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços; 

f) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços; 

 

8.3 Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão 

liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros 

ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para 

correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação. 

8.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

8.4.1 Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 

8.4.2 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

8.4.3 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, 

da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

8.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
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obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

8.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

8.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   

8.8 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

CONTRATADA a ampla defesa.  

8.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação 

junto ao SICAF.   

 

8.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente 

no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da CONTRATANTE. 

 

8.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = N x Vp x (I / 365) onde: 

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; 

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do 

efetivo pagamento; 

Vp = Valor da parcela em atraso; 

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100. 

 

CLÁUSULA IX – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste 

Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993.  
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9.1.1 As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as 

partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 65, da Lei nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA X – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

 

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega 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. 

10.2  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. 

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

10.4 O Fiscal do presente contrato será o (a) Senhor (a) ____________________ 

 

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 

 

11.1 No caso de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, a Prefeitura Municipal de 

São Domingos do Azeitão/MA aplicará as sanções previstas no art. 81, 87, 88 da Lei Federal 

n. 8.666/93, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, ficando a mesma sujeita ainda a 

multas moratórias e compensatórias, conforme consta a seguir: 

a)  Advertência por escrito; 

b)  Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, por um período não 

superior a dois anos; 

c)  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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada; 

d)  A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será 

calculada sobre o valor do objeto, competindo sua aplicação ao titular da CONTRATANTE, 

observando os seguintes percentuais: 

d.1)  de 0,3%, por dia de atraso até o limite de 10 dias; 
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d.2)  de 0,5% por dia de atraso a partir 11º dia, até o correspondente 15 dias; e 

d.3)  de 1,0% por dia de atraso a partir do 16º dia, até o limite de 30 dias, o qual findo a 

CONTRATANTE rescindira o contrato. 

e) Será aplicada multa de 2 % sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA: 

e.1)  Executar objeto em desacordo com o Termo de Referência/Projeto Básico, normas 

técnicas, independente da obrigação de fazer as correições necessárias, as suas expensas; e 

e.2)  Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 

imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou terceiros, 

independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 

 

Subcláusula primeira: As multas incidirão sobre o valor total contratado. 

Subcláusula segunda: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 

AZEITÃO/MA, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor 

contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer 

notificação judicial ou extrajudicial. 

Subcláusula terceira: As penalidades previstas neste instrumento contratual serão aplicadas 

sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA XII – DA RESCISÃO 

 

12.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas 

hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do 

artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba a CONTRATADO direito a qualquer 

indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

12.2 A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurara a 

CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por 

ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se 

demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular. 

12.3 A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada do serviço por 

tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento 

contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior. 

 

CLÁUSULA XIII - DO REAJUSTAMENTO  

 

13.1 Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução 

contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído a CONTRATADA, este contrato 

poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), 

mediante solicitação da CONTRATADA.  

13.2 O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO 

a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, 

mediante justificativa da variação do custo de produção no período.  
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13.3 Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12 

(doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos 

serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação 

verificada no Índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:  

 

R= l1-lo x V lo  

R = Valor da parcela de reajustamento procurado   

lo = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao 

contrato.   

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento   

V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.  

 

13.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor.  

13.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.  

13.6 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.   

 

CLÁUSULA XIV - DOS CASOS OMISSOS 

 

14.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os 

chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do 

Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n° 10.520, de 

17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Lei n° 8.666/93 e suas alterações, aplicando-lhe, quando 

for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na 

Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

 

CLÁUSULA XV – DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS 

ANEXOS 

 

15.1 Este contrato fica vinculado ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 – SRP 

e seus anexos, bem como à proposta de preços da CONTRATADA, os quais passam a integrar 

este instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA XVI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão -MA 

classificada conforme abaixo especificado: 
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Programa Atividade: XXXXX;  

Elemento de Despesa: XXXXX  

Fonte de Recurso: XXXXX. 

Nota de Empenho: XXXXXX 

 

CLÁUSULA XVII – FORO 

 

17.1 As partes elegem do Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão, Estado do 

Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

as questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato. 

 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes, 

a seguir, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 

efeito, cujo instrumento ficará arquivado no Setor Jurídico da CONTRATANTE, empresa e 

processo licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 – SRP, nos termos 

do Artigo 60, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

São Domingos do Azeitão (MA), ______de_______________ de 2021. 

 

 

______________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

______________________________________________ 

CONTRATADO(A) 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_______________________________ / CPF/MF ________________ 

 

_______________________________ / CPF/MF ________________ 

 

 

 

 

 

 


