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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, neste ato representado por seu PREGOEIRO, designada pela Portaria n.º 001/2018 de 

02/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  

ÀS 08:00 HORAS DO DIA 20 DE DEZEMBRO 2018. 

1.2.Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 

definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até ÀS 08:00 HORAS DO 

DIA 20 DE DEZEMBRO 2018. 
1.3. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, o que rege a 

Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal n° 9.412/2018, Lei 

Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 15/2009 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e 

demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado. 

1.4. Os interessados poderão ler ou obter a integra do Edital e seus anexos na Prefeitura 

Municipal de Juscimeira no endereço acima, no horário das 08:00 às 12:00 horas, nos dias úteis a 

partir desta data.  

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS, REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM 

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE 

PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS 

SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT”,  conforme especificado no Termo 

de Referência em anexo. 

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 

previstos em Orçamento Municipal, a seguir indicada: 

02.03 – Secretaria De Administração 

02.03.01 – Secretaria De Administração 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

035 – Ficha 

02.05 – Secretaria De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal De Saúde – FMS 
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02.05.10.301.0022.2103.0000 – Manutenção Do Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

126 – Ficha 

 

02.08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 

02.08.01 – Secretaria De Desenvolvimento Social 

02.08.08.244.0032.2070.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 

Promoção Social 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

348 – Ficha 

 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

051 – Ficha 

 

02.07 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretaria Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.12.361.0005.2016.0000 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

277 - Ficha  

 

4. DA PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão participar deste Pregão às empresas interessadas, que atenderem a todas as 

exigências deste edital e de seus anexos, que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado. 

4.2.Sob pena de desclassificação, os licitantes deverão apresentar a documentação 

através de cópia autenticada em cartório competente, cópia autenticada por funcionário designado 

pela Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para conferencia pelo 

Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 

4.2.1. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma 

original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos as 

verificações de sua autenticidade através de consulta realizada na internet pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

4.3. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 

mencionada, como ressalva, na declaração anexo deste Edital. 

4.4. O representante de uma empresa não poderá representar outra empresa participante 

deste processo licitatório; 

4.5. Não será admitida nesta licitação a participação de: 

4.5.1. Empresas que estejam em recuperação extrajudicial ou judicial, em processo de 

falência, dissolução ou liquidação; 
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4.5.1.2. No caso de empresas que estejam em recuperação judicial, será possível a 

participação das mesmas, desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial 

competente, certificando de que a empresa licitante está apta econômica e 

financeiramente a participar do procedimento licitatório nos Termos da Lei nº 8.666/93. 

4.6. Empresa que por quaisquer motivos tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 

com suspensão, por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas: Federal, 

Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no 

SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição; 

4.7. Empresa que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou 

subsidiárias entre si ou, ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 

4.8. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93; 

4.9. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 

termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º 

do Art. 41, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

4.10. As licitantes deverão ter pleno conhecimento deste Edital e de seus anexos, das 

condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não sendo aceitas 

reivindicações posteriores fundamentadas em quaisquer destes fatos ou alegações. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1.O Credenciamento deverá ser efetuado no inicio da sessão (ou abertura dos 

envelopes); onde os licitantes deverão indicar um representante para ser credenciado pelo Pregoeiro 

e apresentar a seguinte documentação: 

 

5.1.1.Fazendo-se representar a empresa licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 

proprietário, deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Cópia Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Carta De Credenciamento Conforme Anexo Edital; 

c) Cópia Documento de Identificação (RG); 

d) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

Sociedades por Ações, acompanhado de documentos e eleição e de seus 

administradores; 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 

do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 nos termos do anexo deste Edital; 

f) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal condição na 

forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC, no caso de Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte; 

f.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que queira 

beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123/2006, 
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acarretará a preclusão automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, 

não podendo ser invocado posteriormente. 

 

5.1.2.Fazendo-se representar a empresa licitante por procurador, deverá apresentar 

a seguinte documentação: 

 

a) Cópia Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Carta De Credenciamento Conforme Anexo Edital; 

c) Cópia Documento de Identificação do Procurador (RG);  

d) Outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma 

reconhecida em Cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, 

inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e 

notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao 

certame, nos termos do anexo deste Edital; 

e) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores; 

f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 

do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, nos termos do anexo deste Edital; 

g) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal condição na 

forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC, no caso de Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte. 

 

g.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que 

queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 

123/2006, acarretará a preclusão automática desse direito nas demais fases do processo 

licitatório, não podendo ser invocado posteriormente. 

 

5.2. Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados através de cópia 

autenticada em cartório competente, cópia autenticada por funcionário designado pela Prefeitura 

Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para conferencia pelo Pregoeiro ou 

Equipe de Apoio; 

5.3. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa 

devidamente credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes 

específicos, salvo por caso fortuito ou força maior; 

5.4. Os documentos exigidos nos itens 5.1.1. e 5.1.2. que credenciam o representante 

deverão ser entregues ao Pregoeiro FORA DOS ENVELOPES. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

6.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação que a instruírem deverão ser 

apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes (1 e 2), devidamente 

fechados e rubricados no fecho, com as seguintes identificações externas: 
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ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 

EDITAL DO PREGÃO Nº 030/2018 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ Nº 

 

ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 

EDITAL DO PREGÃO Nº 030/2018 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ Nº 

 

6.2. As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão adentrar na 

sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos envelopes de Proposta de Preços 

e Habilitação devidamente lacrados até o horário estabelecido para inicio da sessão.  

6.3. Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem como, 

documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de Apoio ao adentrar-se 

na sala.  

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única, impressa, redigida com 

clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 

emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas 

demais pelo representante legal da empresa licitante.  

7.2. Na proposta de Preços deverão constar:  

7.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Municipal/Estadual, 

endereço completo, telefone para contato, nº da conta corrente, agência e respectivo 

banco e, se possível endereço eletrônico (e-mail);  

7.2.2. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 

da data de sua apresentação;  

7.2.3. Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expresso em algarismo 

utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula, e por extenso;  

7.2.4. Número do Pregão, rubricadas todas as folhas, datada e assinada em sua parte 

final pelo representante legal da empresa; 

7.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 

inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem 

ônus adicionais.  
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7.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, 

das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno reconhecimento de que não se 

enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação a seguir enumeradas:  

7.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 

com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 

originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 

que serão avaliadas pela autoridade competente do Município de Juscimeira.  

7.6. As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições estabelecidas 

conforme Anexo do edital.  

7.7. O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM.  

7.8.Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de MENOR 

PREÇO  e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 

10% (dez por cento), relativamente à de MENOR PREÇO.  

7.9. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 

nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais 

quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas escritas.  

7.10. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes 

legais.  

7.11. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada.  

7.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, 

ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das 

propostas.  

7.13. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 

apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito.  

7.14.  Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance ou 

proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido menor 

preço.  

7.15.  Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores iguais, 

observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 

no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e consequentemente persistindo a igualdade de 

valores será adotado de desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores, na própria sessão.  

7.16.  Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 

Edital e seus Anexos.  
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8. DA HABILITAÇÃO: 

8.1. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, 

inseridos no envelope nº 02, são os seguintes: 

 

8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Prova De Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Cópia do Documento de Identificação dos Responsáveis Legais da Empresa; 

c) Cópia Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, Cópia do Registro 

Comercial ou Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; 

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de 

apresentação da proposta. 

 

8.1.3. DA REGULARIDADE FISCAL 
a) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Receita Federal; 

b) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

c) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo 

domicílio tributário; 

d) Certidão Negativa Trabalhista 

e) Certidão Negativa de Debito Fiscal Estadual, do respectivo domicilio tributário. 

f) Alvará de Localização e Funcionamento 

 

h)No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, possuir alguma restrição, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 

declaração, nos termos do anexo deste Edital. 

h1)As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

h2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa 
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h3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 

legalmente estabelecidas no art. 81 da Lei n 8.666, de 21/06/1993 bem como que no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro 

de Preços ou revogar a licitação. 

 

8.1.4. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

C.F. E ART. 27 INCISO V DA LEI 8.666/93. 

a) Declaração de cumprimento do disposto do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. artigo 27, bem como atende os 

preceitos constantes no inciso III, do artigo 9°, todos da Lei nº 8.666/93, nos termos do 

anexo deste Edital; 

 

8.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
8.2.1. Os documentos para a participação neste Pregão, deverão ser entregues 

preferencialmente numerados e em seqüência, em conformidade com o “item 9. 

HABILITAÇÃO”, a fim de permitir celeridade na conferência e exame 

correspondentes. 

8.2.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome da licitante, salientando que: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 

b) se a licitante For 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; 

8.2.3. Os documentos apresentados no envelope de habilitação, sem disposição expressa 

do órgão expedidor, quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 90 (noventa) 

dias contados a partir da data de sua emissão.  

8.2.4.Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos, salvo os casos 

previstos na LC 123/2006; 

 

8.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA  

a) Atestado de Capacidade Técnica, descrevendo a prestação de serviços similares ao 

objeto do presente certame pela licitante com a comprovação do desempenho de 

atividades pertinentes e compatíveis em características, fornecido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado em nome da empresa licitante; 

8.3.1. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, 

também, o Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

8.3.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
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em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para conferência pelo 

pregoeiro, sendo que estas poderão estar dentro ou fora do envelope.  

8.3.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.  

8.3.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente 

inabilitado.  

8.3.6.  Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos 

do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) a 05 

(cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, 

se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7 da Lei 

Federal nº 10.520/2002.  

 

 

09. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 

empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a 

decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.  

9.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item acima, implicará 

da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.  

9.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial 

não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.  

9.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
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9.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta.  

9.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

9.5. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 

Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, 

esta deverá ser mencionada.  

9.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que 

trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os documentos de 

habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º da 

referida Lei.  

9.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 

apresentar requerimento próprio para este fim.  

 

 

10. DO CRITÉRIO E FORMA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias (técnicas e 

habilitatórias), será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e 

seus Anexos, pelo Pregoeiro.  

10.2. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências técnicas e 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas 

as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido 

no objeto deste edital e seus Anexos.  

10.3. Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá a abertura 

dos envelopes das propostas de preços, que serão rubricadas e analisadas pelo Pregoeiro e equipe de 

apoio. Em seguida, será dada vista das propostas aos representantes das licitantes, que poderão 

rubricá-las, devolvendo-se ao Pregoeiro. 

10.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital e as 

especificações contidas na Planilha-Proposta. 

10.5. Após a conferencia das propostas, o Pregoeiro passara ao julgamento das mesmas, 

observando-se que o critério a ser adotado é o de MENOR VALOR  para o objeto deste certame. 
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10.6. Serão convocadas pelo Pregoeiro, para oferecerem lances verbais e sucessivos, de 

valores distintos e decrescentes: 

10.6.1. a licitante que apresentar a proposta de MENOR VALOR; 

10.6.2. as licitantes que tenham apresentado propostas com valores de até 10% (dez por 

cento) superiores àquela. 

10.6.3. não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no 

subitem anterior, serão selecionadas as melhores propostas, até o máximo de três 

(inclusa a de MENOR VALOR) e as respectivas licitantes poderão oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os 

preços inicialmente ofertados. 

10.7. A licitante que, quando convocada pelo Pregoeiro, desistir de apresentar lance 

verbal, será excluída da etapa de lances. 

10.8. Não será admitida a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades constantes no Edital. 

10.9. Definida a classificação provisória por MENOR VALOR, será registrada na ata de 

sessão publica o resumo das ocorrências ate então havidas, consignando-se o rol de empresas 

participantes; preços ofertados; proposta eventualmente desclassificadas e a fundamentação para 

sua desclassificação,e a ordem de classificação provisória. 

10.10. Ocorrendo empate nas condições propostas entre as classificadas para 

participarem dos lances verbais, a ordem destes lances será definida através de sorteio, a ser 

realizado na mesma sessão publica. 

10.11. O Pregoeiro abrirá a oportunidade para oferecimento de sucessivos lances 

verbais, por VALOR UNITÁRIO, aos representantes das licitantes cujas propostas estejam 

compreendidas no intervalo definido no sub item 11.6. 

10.12. Na fase de lances verbais, não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do 

ultimo, e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes. 

10.13. Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às 

penalidades previstas neste edital. 

10.14. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor e ao objeto, decidindo 

motivadamente a respeito, podendo negociar com a licitante a obtenção de melhor VALOR. 

10.15. Ocorrendo a hipótese da impossibilidade de se realizar lances verbais, o 

Pregoeiro verificara a conformidade entre a proposta escrita de MENOR VALOR e o valor 

estimado para a contratação, sendo lhe facultado, após a analise sobre a aceitabilidade do preço 

ofertado, negociar com a licitante a obtenção de melhor preço. 

10.16. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às micro 

empresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
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10.16.1 entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

micro empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco) por cento 

superiores à proposta mais bem classificada. 

10.16.2 a micro empresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora 

da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta. 

10.16.3 para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o encerramento dos lances,a 

contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

10.16.4 se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas micro 

empresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem no intervalo estabelecido, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

exercer a preferência e apresentar nova proposta. 

10.16.5 entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 

igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

10.16.6 o exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 

oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria micro empresa ou 

empresa de pequeno porte. 

10.16.7 não ocorrendo a contratação de micro empresa ou empresa de pequeno porte, 

retornar-se-ão em sessão publica, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do 

quanto disposto no artigo 4°, inciso XXIII da Lei n° 10.520/02, sendo assegurado o 

exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais micro 

empresas e empresas de pequeno porte. 

10.16.8 na hipótese de não contratação da micro empresa e empresa de pequeno porte, e 

não configurada a hipótese prevista, será declarada a melhor oferta aquela proposta 

originalmente vencedora na fase de lances. 

10.17 As licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos pela 

Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, deverão declarar, sob as 

penas da Lei, de que cumprem com os requisitos legais para a qualificação como Micro empresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, estando apto a usufruir do tratamento diferenciado e estabelecido, nos 

termos dos artigos 42 e 49, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela 

Lei Complementar n° 147/14. 

10.18 Sendo aceitável a melhor proposta apresentada, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias da respectiva licitante. 

10.19 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências deste 

Edital, o Pregoeiro examinara as propostas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma proposta valida, podendo, inclusive, negociar diretamente com a respectiva licitante, a 

obtenção de melhor preço. 
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10.20 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, no curso do julgamento das propostas e 

da etapa de lances, negociar diretamente com a licitante vencedora, a obtenção de preço melhor. 

10.21 Verificando-se no curso da analise, o descumprimento de qualquer requisito 

estabelecido neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.   

     

 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.  

11.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

11.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame.  

11.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 14 do 

Decreto Municipal N° 176/2006 e legislação vigente.  

11.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção de 06 (seis) 

meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93.  

11.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 

identificação do representante legal da empresa, bem como protocoladas no setor de protocolo do 

Município.  

 

12. DOS RECURSOS: 

12.1. Qualquer licitante poderá manifestar intenção de recorrer contra as decisões do 

Pregoeiro proferidas no decorrer da sessão, devendo seguir o seguinte procedimento: 

12.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 

registro em ata da síntese das suas razões, as quais deverão ser formalizadas e 

protocoladas no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a correr após 

o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

a) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 

b) Encerrado os prazos para apresentação de razões e contra-razões, o Pregoeiro terá 03 

(três) dias úteis para julgamento; 

c) O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

d) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 
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e) Decidido os recursos e constatado a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório para 

determinar contratação; 

f) As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas das 08:00 às 13:00 horas 

NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA – 

MT – AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210 – BAIRRO CAJUS – 

JUSCIMEIRA – MT. 

12.2. A alegação de preço inexeqüível por parte de um dos licitantes com relação à 

proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não 

conhecimento do recurso interposto; 

12.3.  Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 

poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei 

nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

13. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO: 

13.1. Os serviços será efetuado de acordo com a contratante, a partir do recebimento da 

autorização de fornecimento. 

13.2. Facultativamente desde que, devidamente justificado, o prazo de entrega poderá 

ser prorrogado uma única vez por igual período. 

13.3. A empresa vencedora obrigar-se-á a entrega dos serviços dentro dos padrões 

estabelecidos pela Secretaria responsável, de acordo com especificado na solicitação, 

responsabilizando-se por eventuais prejuízos do descumprimento da mesma..   

13.4. A Ata Registro de Preços/Contrato  terá vigência de 12 (doze) meses, contados da 

data de sua assinatura, podendo ser renovado por simples apostilamento conforme interesse das 

partes e observadas as disposições e limites do art. 57 da Lei 8.666/93. 

13.5. Os serviços executados devem ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias, após a 

entrega do mesmo. 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário na conta – corrente da 

licitante vencedora, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto/serviços 

licitado, mediante apresentação das respectivas notas fiscais e/ou faturas, juntamente com as 

devidas certidões.   

14.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à contratada.  

14.3. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 

correção por parte da administração e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento ate 

que o problema seja definitivamente sanado. 
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 14.4. No caso de inadimplemento, por mais de 90 (noventa) dias, com as obrigações 

relativas ao pagamento mensal dos serviços prestados, a CONTRATADA notificara o 

MUNICÍPIO que será suspenso os serviços até que sejam regularizados os pagamentos ao 

contratado em atraso. 

14.5. Será retido pelo Município no ato do pagamento o ISSQN referente os serviços.  

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

15.1. DA CONTRATADA: 

15.1.1.  Além das resultantes da Lei 8.666/93 a Licitante se obriga, nos termos deste 

Edital, a: 

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura da Ata Registro de 

Preços/Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 

convocação formal, conforme o caso; 

b) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e 

cinco) por cento do valor total da Ata Registro de Preços/Contrato atualizado conforme 

disposto no art. 65, da Lei 8.666/93; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante; 

d) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação. 

e) Executar os serviços conforme solicitado pelas  Secretarias requisitantes; 

f) Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata Registro de 

Preços/Contrato, a licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória 

valida. 

g) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através do 

agente fiscalizador da Ata Registro de Preços/Contrato, qualquer anormalidade 

verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de 

regularização necessárias. 

h) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação. 

i) Responder legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos 

contraídos com terceiros, para a execução da Ata Registro de Preços/Contrato, bem 

como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e 

outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando ao Contratante a 

qualquer titulo, nem mesmo sob o fundamento de solidariedade. 

j) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Municipio de Juscimeira, no tocante ao 

fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata 

Registro de Preços/Contrato e Termo de Referencia. 
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15.2. DA CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata Registro de Preços/Contrato, inclusive 

verificando a qualidade do objeto se necessário for; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com a Ata Registro de 

Preços/Contrato e Termo de Referencia; 

c) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução da Ata Registro de Preços/Contrato; 

d) Proceder ao pagamento da Ata Registro de Preços/Contrato, na forma e prazo 

pactuados; 

e) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do objeto contratado. 

f) Emitir ordem de fornecimento estabelecendo, dia, hora e quantidade e demais 

informações que achar pertinente para o bom cumprimento do objeto. 

g) Receber os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas no edital. 

h) Notificar a fornecedora de qualquer irregularidade encontrada na execução dos 

serviços. 

i) Notificar a licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

j) Aplicar sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 

 

16. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, 

MATERIAL DE CONSUMO  E GARANTIA  

16.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1.1 Realizar imediatamente após assinatura do instrumento contratual, manutenção 

preventiva e corretiva, se necessário, em todos os equipamentos objeto do Contrato, 

com o fim de assegurar regularidade no funcionamento e nas futuras manutenções 

preventivas; 

16.1.2 A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e 

condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as 

determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis 

específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da 

demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as 

recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos 

equipamentos e o seu perfeito funcionamento; 

16.1.3 Os técnicos deverão se apresentar sempre uniformizados, devendo ostentar de 

forma bem visível, o crachá da empresa; 

16.1.4 A execução periódica dos serviços consiste de: inspeção, lubrificação, limpeza 

geral, verificação das condições técnicas dos equipamentos e térmicas dos ambientes, 

monitoração das partes sujeitas a maiores desgastes, ajustes ou substituição de 

componentes em períodos predeterminados, exame dos componentes antes do término 

de suas respectivas garantias, testar e manter as instalações elétricas dos equipamentos, 
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constatação e correção de falhas, reparos e substituição de peças visando manter os 

equipamentos em perfeito estado de funcionamento; 

16.1.5 A Contratada deverá emitir, mensalmente, relatórios técnicos circunstanciado, 

mencionando a situação dos equipamentos, as ocorrências verificadas no período, assim 

como as providências adotadas na execução dos serviços, contendo inclusive, a relação 

das peças substituídas, as quais deverão ser obrigatoriamente originais e, a rotina de 

trabalho empregado (manutenção preventiva ou corretiva), devendo o relatório ser 

assinado pelo Responsável Técnico dos Serviços e, entregue juntamente com a 

apresentação da Nota Fiscal de Serviços; 

16.1.6 No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de reinstalação 

em local diferente do que hoje se encontram instalados, as 

substituições/complementações de peças, serão executadas pela Contratada, mediante 

autorização expressa do Contratante, precedida de aprovação do orçamento e empenho 

prévio do valor correspondente. 

16.1.7  A Contratada deverá manter organizado, limpos e em bom estado de higiene o 

local onde estiver executando os serviços de manutenção, especialmente as vias de 

circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo as sobras de materiais, 

entulhos e detritos em geral. 

 

16.2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

16.2.1 Consiste em procedimentos visando prevenir situações que possam gerar falhas, 

defeitos ou até mesmo à conservação da vida útil dos equipamentos, bem como 

recomendar ao Contratante eventuais providências para solução de problemas que 

possam estar e/ou vir a interferir no desempenho e eficiência dos mesmos. Deverá ser 

executado em obediência a um Plano ou Programa de Manutenção, baseado em rotinas 

e procedimentos periodicamente aplicados. 

16.2.2 A Manutenção Preventiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes 

procedimentos: 

a) Limpeza geral do equipamento; 

b) Verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações; 

c) Eliminar focos de ferrugem; 

d) Limpeza dos filtros de ar; 

e) Verificação e manutenção dos compressores; 

f) Limpeza interna e externa dos evaporadores; 

g) Limpeza interna e externa dos condensadores; 

h) Limpeza da serpentina dos evaporadores; 

i) Ajuste dos termostatos; 

j) Medição da vazão do ar; 

k) Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e 

motores; 

l) Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; 

m) Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos 

terminais reparando irregularidades; 

n) Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento 
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na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito 

rendimento dos equipamentos; 

o) Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; 

p) Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 

q) Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos; 

r) Lubrificação geral dos equipamentos; 

s) Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; 

t) Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para 

caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos; 

16.2.3 A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos 

que não poderão ultrapassar 90 (noventa) dias, de acordo com um planejamento prévio, 

em caráter espontâneo e não em decorrência de atendimento a chamados ou 

reclamações. 

16.2.4 Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter 

havido ou não manutenção corretiva no período. 

 

 

16.3. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

16.3.1 Consiste no atendimento às solicitações do Contratante, quantas vezes forem 

necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação do 

equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de 

peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento 

dos equipamentos. 

16.3.2. A Manutenção Corretiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes 

procedimentos: 

a) correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato; 

b) correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos 

equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção; 

c) correção e falhas e/ou defeitos detectados pela Contratada por ocasião da execução de 

outro serviços e,substituição de peças. 

16.3.3 A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 

02 (duas) horas após sua efetiva solicitação em casos de emergência; 

16.3.4 A conclusão dos serviços ficará condicionada à sua extensão, não podendo 

ultrapassar o prazo máximo de 03 (três) dias, salvo anuência por escrito do contratante. 

16.3.5 Os serviços que, por sua natureza técnica, não possam ser executados nas 

dependências dos estabelecimentos, a Contratada deverá solicitar por escrito, 

autorização para remover o equipamento, partes dele ou peças, não acarretando nessa 

remoção qualquer ônus para a Contratante, assim como, não podendo ultrapassar o 

prazo estipulado no item anterior. 

16.3.6 A contratada deverá apresentar justificativa por escrito, sempre que o conserto 

dos equipamentos, partes ou peças removidas, exija prazo superior ao disposto neste 

Termo. 

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

 

16.4. DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

16.4.1 A Contratada será responsável pelo fornecimento das peças de reposição, após 

autorização escrita do Contratante, praticando sempre o menor preço de mercado. 

16.4.2 Constatada a necessidade de reposição de peças e que as não estejam cobertas pela 

garantia do fabricante dos equipamentos, deverá a Contratada apresentar à Contratante, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o atendimento técnico que lhe deu 

origem, um orçamento detalhado e quantificado por unidade, com clareza nas 

especificações, de modo a permitir que a CONTRATANTE possa aferir a 

compatibilidade do custo através de pesquisa de preço junto a empresas do ramo 

pertinente; 

16.4.3 O Contratante após os procedimentos descritos no subitem anterior autorizará a 

Contratada o fornecimento das peças de reposição pelo menor preço obtido na pesquisa, 

para posterior ressarcimento da despesa; 

16.4.4 Na substituição acima referida, não deverá ser cobrado o valor correspondente à 

mão de obra, uma vez que o mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção 

preventiva e corretiva; 

16.4.5 Nos meses em que ocorrer manutenção corretiva, a Contratada deverá apresentar 

a Nota Fiscal de Serviços especificando as peças substituídas durante o período. 

16.4.6 A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em 

conformidade com as recomendações do fabricante; 

16.4.7 Peças, cujo valor seja muito elevado, deverão ser feita análise de custo para 

substituição ou para averiguação da viabilidade do conserto. 

 

16.5. DOS MATERIAIS DE CONSUMO 

16.5.1 Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de 

consumo necessários à execução dos serviços, tais como: de limpeza, lubrificação, 

graxas, estopas, soldas, produtos de pintura, nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás, etc. 

 

16.6. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

16.6.1 A garantia dos serviços executados será de 90 (noventa) dias, contados a partir 

do recebimento. A peça de reposição, incluído o compressor, será observado o prazo 

mínimo de garantia do fabricante, contado a partir da aquisição. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

17.1.  A recusa da vencedora da licitação em assinar a Ata Registro de Preços dentro do 

prazo estabelecido neste edital, implicará na imposição da multa equivalente a 5% do valor global 

estimado dos itens registrados, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do 

direito de licitar e contratar pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses com a PREFEITURA, a seu 

critério, bem como a aplicação das seguintes penalidades. 

17.2. Multa pela recusa da EMPRESA detentora da Ata Registro de Preços/Contrato em 

receber o pedido a título protelatório para entrega: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de 

Empenho.  
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17.3. Multa por inexecução parcial da requisição: 10 % (dez inteiros por cento) sobre o 

valor da parcela inexecutada. 

17.4. Multa por inexecução total da requisição: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o 

valor do pedido, requisição ou memorando da Unidade Requisitante. 

17.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 

Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade;  

17.6. As Empresas ficam sujeitas às sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 

e demais alterações bem como as sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 

17.7. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 

17.8. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 

de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo 

possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA detentora da Ata Registro 

de Preços/Contrato tenha a receber. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito 

como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA detentora ao processo executivo.   

17.9. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas 

pela licitante que vier a ser vencedora, serão atualizadas pelo IGPM/FGV, vigente à época, ou outro 

que legalmente o substitua ou represente, calculado “pro rata die” e acrescido de juros de mora de 

6% (seis por cento) ao ano. 

17.10. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso, devidamente fundamentado.  

17.11. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará 

sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.  

 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo Pregoeiro, ficará sujeita à 

homologação do Prefeito Municipal de Juscimeira/MT. 

18.1.1 Caso haja recursos, a adjudicação será feita pelo Prefeito Municipal. 

 

19. DA ATA REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO 

19.1.Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Prefeitura 

Municipal de Juscimeira convocará a licitante vencedora para, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

assinatura da Ata Registro de Preços/Contrato. 

19.1.1. O prazo indicado no item acima poderá ser prorrogado uma única vez, desde que 

haja justificativa aceita pela Prefeitura. 

19.1.2. A notificação para assinatura da Ata Registro de Preços, será encaminhada via e-

mail, que deverá ser fornecido obrigatoriamente pela licitante na carta proposta.  
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19.2. O prazo de validade da Ata Registro de Preços/Contrato será de 12 (doze) meses 

contados a partir da publicação, sendo que durante este período a licitante vencedora deverá manter 

as condições de habilitação exigidas na licitação; 

19.3. Será admitida a prorrogação da vigência do Contrato, conforme as disposições 

contidas no instrumento convocatório, obedecido o disposto na Lei Federal nº 8.666/93. 

19.4. Escolhido o proponente vencedor, com o resultado devidamente homologado, este 

será notificado a assinar a Ata Registro de Preços/Contrato, nos termos da minuta em Anexo ao 

Edital, devendo o mesmo ser assinado e devolvido ao local de origem no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a contar da data do recebimento da notificação. 

19.5. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas na 

habilitação, para assinatura da Ata Registro de Preços/Contrato. 

19.6. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da Ata 

Registro de Preços/Contrato, ou recuse-se a assina-lo, serão convocados os Proponentes 

remanescentes, observando a ordem de classificação. 

19.7. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata Registro de 

Preços/Contrato decorrente deste certame, somente será analisada se apresentado antes do decurso 

do prazo para tal, devidamente fundamentada 

 

20. DA FISCALIZAÇÃO, DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E VISTORIA 

20.1 DA FISCALIZAÇÃO 

20.1.1 A execução dos serviços será acompanhada por um funcionário designado pela 

secretaria de administração, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua 

execução e o seu prazo, recebendo e certificando a nota fiscal/fatura do serviço 

correspondente, ficando a contratada responsável por todo e qualquer dano causado ao 

patrimônio ou a terceiros, decorrente do não cumprimento das observações constantes 

neste Termo; 

20.1.2 O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos 

descritos nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

20.1.3 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o Contrato, Termo de referência e Rotina de Execução, Orçamentos, 

Cronogramas, Correspondências e Relatórios de Serviços; 

20.1.4 Obter da Contrata a garantia explícita dos serviços executados, assim como das 

peças substituídas de modo a verificar a sua efetiva utilização; 

20.1.5 Analisar, aprovar e fiscalizar a execução do Plano de Manutenção, Operação e 

Controle, a ser apresentado pela Contratada no início da execução do Contrato; 

20.1.6 Esclarecer das dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 

serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da 

Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

contratados pelo Contratante; 

20.1.7 Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

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

20.1.9 Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução dos serviços, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

20.1.10 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, bem como 

atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

20.1.11 Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência; 

20.1.12 Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito 

atendimento do objeto do Contrato; 

20.1.13 Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada de embarace ou 

dificulte a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada 

prejudicial ao andamento dos serviços; 

20.1.14 A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos 

trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela 

execução dos serviços; 

20.1.15 A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços; 

20.1.16 O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes à execução dos serviços, conclusão e aprovação, indicações sobre a 

necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e 

equipamentos, irregularidades e providencias a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização; 

20.1.17 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas 

convenientes; 

 

20.2. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

20.2.1 Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os 

serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, 

respeitada a rigorosa correspondência com este Termo de Referência previamente 

aprovado pelo Contratante e ao instrumento contratual; 

20.2.2 O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados 

pela Contratada, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação 

dos serviços efetivamente executados; 

20.2.3 A discriminação dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar 

rigorosamente o estipulado neste Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de 

pagamento; 

20.2.4 O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada 

com base no recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas as 

condições estabelecidas no contrato; 

20.2.5 O Recebimento dos serviços executados pela Contratada será efetivado mediante 

uma inspeção realizada pela Fiscalização mediante a entrega do relatório de execução 

dos serviços previsto neste Termo de Referência; 

20.2.6 Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e 
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complementações, caso existam, consideradas necessárias ao recebimento dos serviços; 

 

20.3. DA VISTORIA 

20.3.1 Os interessados em participar da licitação, deverão realizar vistoria, nos 

equipamentos, de forma a obter pleno conhecimento das condições, eventuais 

dificuldades e inteirar-se das condições reais pela execução dos serviços; 

20.3.2 A vistoria deverá ser realizada antes da abertura do certame; 

20.3.3 O Responsável Técnico ou Representante Legal da empresa interessada deverá 

apresentar- se munido de documento de identificação, bem como documento que 

comprove possuir poderes para representá-la; 

20.3.4 Após a realização da vistoria, será expedida, pelo setor de licitações “Declaração 

de Vistoria” (Modelo anexado), assinada por ambas as partes, que ficará em poder da 

empresa interessada para apresentação juntamente com os documentos de Habilitação 

quando da realização do Certame; 

 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

21.1. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a inclusão posterior de 

documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública; 

21.2. Fica assegurado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA o direito de no 

interesse da Administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte a presente 

licitação, dando ciência aos participantes na forma da legislação vigente; 

21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas, e a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT não será, em nenhuma hipótese, responsável 

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

21.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

21.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

21.6. 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 subseqüente, no horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário; 

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 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 

Prefeitura Municipal de Juscimeira; 

21.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão; 

21.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

fornecimento; 

21.10. A homologação do processo de licitação não implicará direito à contratação. 
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21.11. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso.  

21.12. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 

licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria 

impugnada.  

21.13. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de 

impugnação, aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o 

retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação vigente.  

21.14.  O pregoeiro poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no 

presente Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das 

propostas. Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão encaminhadas através de carta, fac-

símile, telegrama circular ou email a todos os interessados que tenham adquirido o Edital desta 

licitação, e na hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será dada 

divulgação pela mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido.  

21.15.  Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002 e 

da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

21.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão será o de 

Juscimeira/MT, com exclusão de qualquer outro. 

21.17. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com 

relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos junto à 

Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8:00 às 12:00 horas.  

 

22. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

 

a) Anexo I – Minuta De Credenciamento; 

b) Anexo II – Termo De Referencia; 

c) Anexo III – Minuta Da Declaração Para ME e EPP; 

d) Anexo IV – Minuta Da Carta Proposta; 

e) Anexo V – Minuta Da Proposta De Preços; 

f) Anexo VI – Minuta do Atestado de Capacidade Técnica; 

g) Anexo VII – Minuta Das Declarações; 

h) Anexo VIII – Minuta Da Declaração De Fato Inexistente De Fato Superveniente 

Impeditivo Da Habilitação; 

i) Anexo IX – Minuta Da Declaração Que Não Emprega Menor; 

j) Anexo X – Minuta Declaração De Vistoria  

k) Anexo XI – Minuta Da Ata Registro de Preços 

l) Anexo XII – Minuta Do Contrato 
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Juscimeira-Mt., 04 De Dezembro 2.018 

 

 

 

 

Diva Maria Dos Santos Gardin                                          Moisés Dos Santos 

          Pregoeiro                                                                Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

MINUTA DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

Pelo presente a empresa, ........................................................................................................, CNPJ nº 

.............................................., sediada à ............................................, nº ............, bairro 

................................, CEP: ......................., Município de ............................................, em 

atendimento ao Pregão Presencial nº 030/2018, designamos ao Sr. 

..................................................................................., RG nº .............................., CPF nº 

..........................................., como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo 

rubricar os documentos de HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS DE PREÇOS, ofertar lances 

verbais, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor e desistir de 

recursos, desistir da manifestação da interposição de recursos, receber intimações e notificações, 

enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

 

Local e data, .................................. (.........) - .......... de .............................. de 2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Nome e assinatura  

CNPJ: ________________________________ 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERENCIA 

 

01 -  JUSTIFICATIVA: 

1.1. A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos 

equipamentos do sistema de climatização, portanto, uma manutenção preventiva deve ser planejada 

e procedida por pessoas qualificadas. 

1.2. Outro fator é a limpeza que se, por um lado, é necessária para a remoção de 

sujeiras, por outro, pode piorar a qualidade do ar caso produtos inadequados sejam utilizados, por 

isso, é importante conscientizar os funcionários responsáveis pela limpeza para a qualidade dos 

produtos usados, seu armazenamento e sua manipulação. 

1.3. O Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada 

pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração 

artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo 

obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos sob pena de 

graves sanções. 

1.4. Assim, verifica-se que a manutenção preventiva além de ser uma necessidade 

indispensável ao equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter obrigatório. Tais 

equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades dos órgãos, uma vez que 

proporciona o bem- estar, saúde e conforto térmico aos servidores e usuários dos estabelecimentos. 

Desta forma é muito importante à conservação dos equipamentos de condicionamento e distribuição 

do ar, visto que a má qualidade da climatização podem causar graves problemas de saúde e prejuízos 

incalculáveis. 

 

 

02 – OBJETO: 

2.1 – Contratação de empresa para prestação dos serviços em instalação, manutenção 

preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização, das secretarias do 

município, visando o bem-estar, saúde e conforto dos servidores e usuários, conforme quantidades e 

especificações técnicas constantes deste Termo de Referência. 

 

03 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Realizar imediatamente após assinatura do instrumento contratual, manutenção 

preventiva e corretiva, se necessário, em todos os equipamentos objeto do Contrato, com o fim de 

assegurar regularidade no funcionamento e nas futuras manutenções preventivas; 

 

3.2. A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e 

condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as determinações 

das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis específicas, através de técnicos 

habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda com a utilização de ferramentas e 

equipamentos apropriados, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a 

conservação da vida útil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento; 
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3.3. Os técnicos deverão se apresentar sempre uniformizados, devendo ostentar de 

forma bem visível, o crachá da empresa; 

3.4. A execução periódica dos serviços consiste de: inspeção, lubrificação, limpeza 

geral, verificação das condições técnicas dos equipamentos e térmicas dos ambientes, monitoração 

das partes sujeitas a maiores desgastes, ajustes ou substituição de componentes em períodos 

predeterminados, exame dos componentes antes do término de suas respectivas garantias, testar e 

manter as instalações elétricas dos equipamentos, constatação e correção de falhas, reparos e 

substituição de peças visando manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento; 

3.5. A Contratada deverá emitir, mensalmente, relatórios técnicos circunstanciado, 

mencionando a situação dos equipamentos, as ocorrências verificadas no período, assim como as 

providências adotadas na execução dos serviços, contendo inclusive, a relação das peças 

substituídas, as quais deverão ser obrigatoriamente originais e, a rotina de trabalho empregado 

(manutenção preventiva ou corretiva), devendo o relatório ser assinado pelo Responsável Técnico 

dos Serviços e, entregue juntamente com a apresentação da Nota Fiscal de Serviços; 

3.6. No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de reinstalação 

em local diferente do que hoje se encontram instalados, as substituições/complementações de peças, 

serão executadas pela Contratada, mediante autorização expressa do Contratante, precedida de 

aprovação do orçamento e empenho prévio do valor correspondente. 

3.7. A Contratada deverá manter organizado, limpos e em bom estado de higiene o local 

onde estiver executando os serviços de manutenção, especialmente as vias de circulação, passagens 

e escadarias, coletando e removendo as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

 

 

04 - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

4.1. Consiste em procedimentos visando prevenir situações que possam gerar falhas, 

defeitos ou até mesmo à conservação da vida útil dos equipamentos, bem como recomendar ao 

Contratante eventuais providências para solução de problemas que possam estar e/ou vir a interferir 

no desempenho e eficiência dos mesmos. Deverá ser executado em obediência a um Plano ou 

Programa de Manutenção, baseado em rotinas e procedimentos periodicamente aplicados. 

4.2. A Manutenção Preventiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes 

procedimentos: 

4.2.1. Limpeza geral do equipamento; 

4.2.2. Verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações; 

4.2.3. Eliminar focos de ferrugem; 

4.2.4. Limpeza dos filtros de ar; 

4.2.5. Verificação e manutenção dos compressores; 

4.2.6. Limpeza interna e externa dos evaporadores; 

4.2.7. Limpeza interna e externa dos condensadores; 

4.2.8. Limpeza da serpentina dos evaporadores; 

4.2.9. Ajuste dos termostatos; 

4.2.10. Medição da vazão do ar; 

4.2.11. Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e 

motores; 

4.2.12. Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; 
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4.2.13. Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos 

terminais reparando irregularidades; 

4.2.14. Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir 

vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao 

perfeito rendimento dos equipamentos; 

4.2.15. Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; 

4.2.16. Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 

4.2.17. Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos; 

4.2.18. Lubrificação geral dos equipamentos; 

4.2.19. Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; 

4.2.20. Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias 

para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos; 

4.3. A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos 

que não poderão ultrapassar 90 (noventa) dias, de acordo com um planejamento prévio, em caráter 

espontâneo e não em decorrência de atendimento a chamados ou reclamações. 

4.4. Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter 

havido ou não manutenção corretiva no período. 

 

 

05 - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

5.1. Consiste no atendimento às solicitações do Contratante, quantas vezes forem 

necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação do equipamento ou 

quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de 

defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos. 

5.2. A Manutenção Corretiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes 

procedimentos: 

5.2.1. correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato; 

5.2.2. correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos 

equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção; 

5.2.3. correção e falhas e/ou defeitos detectados pela Contratada por ocasião da 

execução de outro serviços e,substituição de peças. 

5.3. A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 02 

(duas) horas após sua efetiva solicitação em casos de emergência; 

5.4. A conclusão dos serviços ficará condicionada à sua extensão, não podendo 

ultrapassar o prazo máximo de 03 (três) dias, salvo anuência por escrito do contratante. 

5.5. Os serviços que, por sua natureza técnica, não possam ser executados nas 

dependências dos estabelecimentos, a Contratada deverá solicitar por escrito, autorização para 

remover o equipamento, partes dele ou peças, não acarretando nessa remoção qualquer ônus para a 

Contratante, assim como, não podendo ultrapassar o prazo estipulado no item anterior. 

5.6. A contratada deverá apresentar justificativa por escrito, sempre que o conserto dos 

equipamentos, partes ou peças removidas, exija prazo superior ao disposto neste Termo. 

 

06 - DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
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6.1. A Contratada será responsável pelo fornecimento das peças de reposição, após 

autorização escrita do Contratante, praticando sempre o menor preço de mercado. 

6.2. Constatada a necessidade de reposição de peças e que as não estejam cobertas pela 

garantia do fabricante dos equipamentos, deverá a Contratada apresentar à Contratante, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o atendimento técnico que lhe deu origem, um orçamento 

detalhado e quantificado por unidade, com clareza nas especificações, de modo a permitir que a 

CONTRATANTE possa aferir a compatibilidade do custo através de pesquisa de preço junto a 

empresas do ramo pertinente; 

6.3. O Contratante após os procedimentos descritos no subitem anterior autorizará a 

Contratada o fornecimento das peças de reposição pelo menor preço obtido na pesquisa, para 

posterior ressarcimento da despesa; 

6.4. Na substituição acima referida, não deverá ser cobrado o valor correspondente à 

mão de obra, uma vez que o mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção preventiva 

e corretiva; 

6.5. Nos meses em que ocorrer manutenção corretiva, a Contratada deverá apresentar a 

Nota Fiscal de Serviços especificando as peças substituídas durante o período. 

6.6. A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em 

conformidade com as recomendações do fabricante; 

6.7. Peças, cujo valor seja muito elevado, deverão ser feita análise de custo para 

substituição ou para averiguação da viabilidade do conserto. 

 

 

7.0. DOS MATERIAIS DE CONSUMO 

7.1 – Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de consumo 

necessários à execução dos serviços, tais como: de limpeza, lubrificação, graxas, estopas, soldas, 

produtos de pintura, nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás, etc. 

 

 

08. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

8.1 – A garantia dos serviços executados será de 90 (noventa) dias, contados a partir do 

recebimento. A peça de reposição, incluído o compressor, será observado o prazo mínimo de 

garantia do fabricante, contado a partir da aquisição. 

 

 

09. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 9.1. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessária à 

execução dosserviços contratados, sem nenhum ônus adicional; 

 9.2. Responsabilizar-se pelo bom comportamento se seus prepostos, podendo a 

Contratante solicitar a substituição de qualquer técnico cuja permanência seja, a critério da 

Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; 

 9.3.Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela 

Contratante, quando prévia e expressamente formalizada à Contratada; 

 9.4. Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados 

se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; 
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 9.5. Orientar o Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos; 

 9.6. Manter técnicos habilitados em serviço; 

 9.7. Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 

 9.8. Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, 

bem como atender ás normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 

seguros exigidos em Lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que 

eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução 

dos serviços; 

 9.9. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do 

Contrato; 

 9.10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços objeto do contrato; 

 9.11. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

 9.12. Executar os serviços conforme o estabelecido no Contrato e de acordo com as 

necessidades do Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a 

eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

 9.13. Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as 

normas referentes à segurança e acidente do trabalho; 

 9.14. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme 

previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, 

falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer 

relação de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as 

despesas com todos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

 9.15. Apresentar sugestões que viabilizem a melhoria, expansão ou adequação do 

sistema e seus componentes, devendo o acatamento ser de responsabilidade da Contratante. 

 9.16. Reparar, corrigir, remover ou substituir o material, no total ou em parte, objeto 

do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço; 

 9.17.  Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas dependências 

da Contratante, mantendo-a atualizada, bem como indicar os nomes, endereços, números de telefones 

do (s) técnico (s) responsável (is) pelo atendimento; 

 9.18. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 

da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as 

solicitações que lhe forem efetuadas; 

 9.19. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

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

 

 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 10.1. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste Termo; 

 10.2. Designar representante para exercer a fiscalização dos serviços contratados e 

atestá-los; 

 10.3. Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade 

constatada na prestação dos serviços; 
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 10.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 

 10.5. Não permitir o manuseio de equipamento para constatação de defeito no 

sistema de climatização, por pessoas que não sejam os técnicos da contratada. 

 10.6. Efetuar o pagamento à empresa contratada de acordo com as condições de 

preço e pagamento estabelecidos neste Termo de Referência; 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução dos serviços será acompanhada por um funcionário designado pela 

secretaria de administração, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o 

seu prazo, recebendo e certificando a nota fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a 

contratada responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio ou a terceiros, decorrente do 

não cumprimento das observações constantes neste Termo; 

11.2. O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos 

descritos nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

11.3. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o Contrato, Termo de referência e Rotina de Execução, Orçamentos, 

Cronogramas, Correspondências e Relatórios de Serviços; 

11.4. Obter da Contrata a garantia explícita dos serviços executados, assim como das 

peças substituídas de modo a verificar a sua efetiva utilização; 

11.5. Analisar, aprovar e fiscalizar a execução do Plano de Manutenção, Operação e 

Controle, a ser apresentado pela Contratada no início da execução do Contrato; 

11.6. Esclarecer das dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 

serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as 

atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante; 

11.7. Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial 

aplicável ao objeto do contrato; 

11.8. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços; 

11.9. Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução dos serviços, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

11.10. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, bem como atestar 

e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

11.11. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência; 

11.12. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito 

atendimento do objeto do Contrato; 

11.13. Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada de embarace ou 

dificulte a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial 

ao andamento dos serviços; 

11.14.  A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos 

trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos 

serviços; 

11.15. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de 
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correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços; 

11.16. O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes à execução dos serviços, conclusão e aprovação, indicações sobre a necessidade de 

trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e 

providencias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização; 

11.17. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas 

convenientes; 

 

12. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

12.1. Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os 

serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a 

rigorosa correspondência com este Termo de Referência previamente aprovado pelo Contratante e 

ao instrumento contratual; 

12.2. O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados pela 

Contratada, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação dos serviços 

efetivamente executados; 

12.3. A discriminação dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar 

rigorosamente o estipulado neste Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de pagamento; 

12.4. O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada 

com base no recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas as condições 

estabelecidas no contrato; 

12.5. O Recebimento dos serviços executados pela Contratada será efetivado mediante 

uma inspeção realizada pela Fiscalização mediante a entrega do relatório de execução dos serviços 

previsto neste Termo de Referência; 

12.6. Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e 

complementações, caso existam, consideradas necessárias ao recebimento dos serviços; 

 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1. A análise da Qualificação Técnica será comprovada e analisada mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 

13.1.1. Atestado de capacidade técnica, experiência na assistência técnica em 

refrigeração, exclusivamente, em nome do licitante, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços semelhantes e 

compatíveis com objeto desta licitação;  

 

 14. DAS PENALIDADES 

 14.1. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento 

poderá acarretar a rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, 

aplicando-se as penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93; 

 14.2. A multa moratória, prevista no artigo 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada pelo 

percentual de 0,2% por dia de atraso; 

 14.3. A multa a que se refere o inciso II do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, será 

calculada pelo percentual de 5%; 
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 14.4. As multas previstas nos itens anteriores que são independentes e acumuláveis, 

serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração; 

 14.5. A CONTRATANTE somente deixará de aplicar eventual sanção caso seja 

demonstrada a ocorrência de qualquer das circunstancias previstas no § 1º do artigo 57 da Lei nº 

8.666/93. 

 

 

15. DA VISTORIA 

15.1. Os interessados em participar da licitação, deverão realizar vistoria, nos 

equipamentos, de forma a obter pleno conhecimento das condições, eventuais dificuldades e inteirar-

se das condições reais pela execução dos serviços; 

15.2.  A vistoria deverá ser realizada antes da abertura do certame; 

15.3. O Responsável Técnico ou Representante Legal da empresa interessada deverá 

apresentar- se munido de documento de identificação, bem como documento que comprove possuir 

poderes para representá-la; 

15.4. Após a realização da vistoria, será expedida, pelo setor de licitações “Declaração 

de Vistoria” (Modelo anexado), assinada por ambas as partes, que ficará em poder da empresa 

interessada para apresentação juntamente com os documentos de Habilitação quando da realização 

do Certame; 

 

16. DO VALOR DE REFERENCIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
COD 

TCE 
UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM 

INSTALAÇÃO, 

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E 

CORRETIVA, COM 

REPOSIÇÃO DE 

PEÇAS, DO SISTEMA 

DE CLIMATIZAÇÃO. 

ATENDENDO ASSIM 

AS NECESSIDADES 

DAS SECRETARIAS, 

DESTE MUNICIPIO 

236504-9 Mês 12 2.651,67 31.820,04 

VALOR TOTAL 31.820,04 

 

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
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17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste termo de referencia, 

correrão à conta dos recursos previstos em Orçamento Municipal, a seguir indicada: 

 

02.03 – Secretaria De Administração 

02.03.01 – Secretaria De Administração 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

035 – Ficha 

 

02.05 – Secretaria De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal De Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2103.0000 – Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

126 – Ficha 

 

02.08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 

02.08.01 – Secretaria De Desenvolvimento Social 

02.08.08.244.0032.2070.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 

Promoção Social 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

348 – Ficha 

 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

051 – Ficha 

 

02.07 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretaria Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.12.361.0005.2016.0000 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

277 - Ficha   

 

Juscimeira, Mato Grosso, 31 De Outubro 2.018 

 

 

 

Diva Maria Dos Santos Gardin 

Pregoeiro 
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ANEXO III 

MINUTA DE DECLARAÇÃO QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA (ME) OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

 

 

 

Pelo presente a empresa ........................................................................................................., CNPJ nº 

..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, 

CEP: ......................., Município de ............................................, por seu representante legal abaixo 

assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Pregão Presencial nº 030/2018, solicita 

tratamento concedido a microempresas e empresas de pequeno porte e DECLARA, sob as penas da 

Lei, que: 

I – Se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte – EPP de acordo com o 

previsto no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, e que não esta sujeita a qualquer dos 

impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos arts. 42 a 49 da citada Lei. 

II – Declaramos possuir restrição no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2016, para regularização, estando ciente que, 

do contrario, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

Local e data, .................................... (...........) - ................de.................................. de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 

 

Obs.:  

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da 

empresa, desde que contenha todos dos dados desta minuta; 
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ANEXO IV 

MINUTA DA CARTA PROPOSTA 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

A/C SRª. PREGOEIRA 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: INSC. EST.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: e-mail: 

 Telefone: 

Banco:  Nº Conta: Agência: 

Nome do Representante Legal: 

Rg.: CPF: 

 

 

I – Preço total de R$ .............................(..........................................................................), conforme 

discriminado na proposta de preços em anexo. 

II – Informamos que nossa proposta de preço considerou para sua formulação o recebimento de seu 

valor em até 30 (trinta) dias após a entrega das notas fiscais. 

III – Prazo para execução dos serviços:____ (__________) dias contados do ciente na ordem de 

serviço, considerando os termos de paralisação. 

IV – Prazo de validade da proposta: ......... (........................) dias. 

V – Comprometemo-nos em assinar a Ata Registro de Preços/Contrato, caso nos seja adjudicado o 

objeto da licitação, no prazo estabelecido na respectiva convocação. 

VI – Declaramo-nos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital de licitação e 

seus anexos. 

 

 

 

Assinatura nome do representante legal 

                                                    CPF:............................................. 
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ANEXO V 

MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2018 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

Item Qde Und. Descrição Marca Vlr.Unit. Valor Total  

1 12 Mês 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA, COM 

REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO 

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. 

ATENDENDO ASSIM AS 

NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS, DESTE 

MUNICIPIO 

   

VALOR TOTAL  

 

 

Local e data. 

 

 

Nome completo e assinatura do representante legal 

CPF: __________________________ 
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ANEXO VI 

MINUTA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

(Timbre/logomarca do Emitente) 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

 

 

Pelo presente, a empresa ........................................................................................................, CNPJ nº 

.............................................., estabelecida no endereço 

.....................................................................................,nº ........., bairro ................................,fone: 

...................................., atesta para os devidos fins que a Empresa 

............................................................................,CNPJ nº ..................................... com sede no 

endereço ................................................................., nº ........., bairro ................................, forneceu 

os serviços semelhante referente aos itens desta licitação, sendo cumpridora dos prazos e termos 

firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.  

 

Local e data, .................................... (...........) - ................de.................................. de 2018. 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 

 

 

 
Obs.:  

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da empresa, 

desde que contenha todos dos dados desta minuta; 

II – Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente 

ser apresentado com firma reconhecida em cartório. 
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ANEXO VII 

MINUTA DE DECLARAÇÕES 

 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

 

 

Pelo presente a empresa ........................................................................................................., CNPJ nº 

..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, 

CEP: ......................., Município de ............................................, por seu representante legal abaixo 

assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Pregão Presencial nº 030/2018, DECLARA, 

sob as penas da Lei, que: 

 

I – não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, inciso V, art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

II – não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal de 

Juscimeira exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 

decisão; 

 

Local e data, .................................... (...........) - ................de.................................. de 2018. 

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 

 

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da 

empresa, desde que contenha todos dos dados desta minuta; 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE FATO INEXISTENTE DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

 

 

 

 

Pelo presente a empresa ........................................................................................................., CNPJ nº 

..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, 

CEP: ......................., Município de ............................................, por seu representante legal abaixo 

assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Pregão Presencial nº 030/2018, DECLARA, 

sob as penas da Lei, que: 

I –Inexiste fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 

8.666/93; 

 

Local e data, .................................... (...........) - ................de.................................. de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 

 

 

 

Obs.:  

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da 

empresa, desde que contenha todos dos dados desta minuta; 
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ANEXO IX 

MINUTA DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

 

 

Pelo presente, ......................................................................................................., CNPJ/CPF nº 

............................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro 

................................, CEP: ......................., Município de ............................................, por seu 

representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Pregão Presencial nº 

030/2018, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

 

I – não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, inciso V, art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e que atende os preceitos constantes no inciso 

III, do artigo 9°, todos da Lei nº 8.666/93; 

 

Local e data, .................................... (...........) - ................de.................................. de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Nome e assinatura do responsável legal do licitante 

CPF: ________________________________ 

 RG: ________________________________ 
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ANEXO X 

MINUTA DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

Declaramos que a empresa...................................................., inscrita no CNPJ sob o nº. 

.....................estabelecida na............................................nº .........................Bairro:................, CEP: 

....................., Municipio: .................................Estado, ..........................................., por seu 

representante legal Sr. ................................., portador do RG nº: ........................... e do CPF nº: 

........................, para fins de participação no processo licitatório, Pregão Presencial nº 030/2018, 

vistoriou as instalações do Paço Municipal e demais Secretarias, onde tomou conhecimento dos 

aspectos técnicos e das condições para a execução dos serviços objeto deste certame, estando 

satisfeita com as informações e esclarecimentos obtidos na aludida visita, de modo a não incorrer 

em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de 

serviços, quantitativos de material ou acréscimo de preços. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

Local e data,  .......... de.......................de 2.018 

 

 

Nome do Representante da Empresa e Assinatura 

CPF: ............................ 

 

 

 

Nome do Servidor Responsável 

Cargo: .........................  
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ANEXO XI 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..../2018 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que entre si 

celebram a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT e a 

empresa vencedora do certame licitatório referente ao 

Pregão Presencial nº 030/2018, tendo por objeto 

“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS REFERENTE MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 

COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA 

DE CLIMATIZAÇÃO, PARA ATENDER 

DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO 

MUNICIPIO DE JSUCIMEIRA/MT”. 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 

15.023.955/0001-31, situada na Avenida “N” – nº 210 – Bairro Cajus – Município de Juscimeira, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, brasileiro, casado, 

empresário, portador da cédula de identidade com RG. Nº 580564 – SSP/MT e do CPF/MF n.º 

415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, nº 240 – Cajus - 

JUSCIMEIRA, com obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto nº 3.555, de 

08/08/2000 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e, das demais normas legais 

aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 030/2018 

para Registro de Preços, homologada pelo Prefeito Municipal, RESOLVEM registrar os preços das 

empresas vencedoras que incidirá no valor dos serviços, nas quantidades estimadas, de acordo com 

a classificação por ela alcançada nos Itens, atendendo as condições previstas no Instrumento 

Convocatório e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as 

partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as 

disposições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o PREÇO UNITÁRIO 

obtido na licitação PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2018; enquanto o objeto IMEDIATO será 

contratação futura da empresa ..............., visando o fornecimento de serviços em mão de obra 

especializada em prestação de serviços, referente mão de obra especializada em instalação, 
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manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, do sistema de climatização, para 

atender demandas das secretarias do município de Jusicmeira/MT, constantes do aludido Termo de 

Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e a proposta de preços que ora o integra. 

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que 

acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser 

acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência desta Ata de Registro de 

Preços. 

1.3. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na 

Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA – MT, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, 

objetivando a contratação de pessoa jurídica; de acordo com as especificações e nas condições 

estabelecidas no ato convocatório. 

 

FORNECEDOR: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E MAIL: 

MUNICIPIO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF: 

 

1.4. Itens da Empresa Vencedora: 

 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

       

Valor Total  

 

1.5. Este instrumento não obriga o ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 

obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 

preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata terá validade por 12 meses, contados a partir de sua publicação.  

2.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 

Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente 

comprovada a vantagem.  

  

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao município de Juscimeira, por meio da 

Secretaria Administração, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 

4.1. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços, no prazo máximo 24 horas 

contados do recebimento da requisição dos mesmos, que poderá ser encaminhada pelo contratante; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1. Os serviços deverão ser solicitados pelas Secretarias, para que a licitante vencedora 

disponibilize o serviço em até 24 horas; 

5.1.1.Os serviços deverão ser realizados em até 24 horas após a solicitação, por pessoal 

devidamente qualificado para os serviços solicitados e nas quantidades solicitadas pela 

Secretaria; 

5.1.2.Todos os funcionários da fornecedora deverão utilizar EPI’s, ou seja, todos os 

equipamentos de segurança e proteção necessários para a execução do serviço; 

5.1.3.O fornecedor terá um prazo de até 3 (três) dias para apresentar a Nota Fiscal 

acompanhada de cópia da autorização de fornecimento, obedecendo rigorosamente o 

solicitado; 

5.1.4.A falta de quaisquer produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior 

para o atraso na execução dos serviços. 

5.1.5.O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético- 

profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela 

Lei 8.666/93; 

5.1.6.A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

o objeto desta licitação em que se verificar vícios ou incorreções resultantes dos itens 

fornecidos; 

5.1.7.A Secretaria que solicitar o serviço rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento 

realizado em desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital; 

5.1.8.Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de 

qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 

oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional 

de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6.1 O Fornecedor poderá retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de até 48 

(quarenta e oito) horas, contados do recebimento da convocação formal; 

6.2. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

solucionar quaisquer problemas com os produtos adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos 

se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja 

devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado; 

 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 

6.2.1.cumprir rigorosamente os termos do ajuste, ao qual se vincula totalmente, não 

sendo admitidas retificações ou cancelamentos, quer seja nos preços ou nas condições 

estabelecidas; 

6.2.2.efetuar a entrega dos serviços de acordo com o solicitado, bem como das normas 
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constantes neste Edital; 

6.2.3.comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através do 

Agente Fiscalizador da Ata de Registro de Preços, qualquer anormalidade verificada, 

inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias; 

6.2.4.não será permitida a subcontratação; 

6.2.5.manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 

6.2.6.responder legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos 

contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como, pelos encargos 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer 

que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, 

nem mesmo sob o fundamento de solidariedade; 

6.2.7.a fornecedora será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal 

e comercial; 

6.2.8.substituir em qualquer e sem qualquer ônus ao Órgão/Entidade toda ou parte da 

remessa devolvida pela mesma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso constatado 

defeito e/ou divergências nas especificações, que estiverem em desacordo com as 

especificações constantes no pedido, sem ônus da Administração; 

6.2.9.dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Juscimeira, no tocante ao 

fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta 

Ata Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

7.1. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 

7.1.1. todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, 

praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura; 

7.1.2. todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 

fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 

mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao 

Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

7.1.3.- todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por 

autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a 

ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão 

reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, 

de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

7.2.O fornecedor autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos 

referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem 

devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia 

defesa. 

7.3. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessária à 

execução dosserviços contratados, sem nenhum ônus adicional; 

7.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento se seus prepostos, podendo a 

Contratante solicitar a substituição de qualquer técnico cuja permanência seja, a critério da 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; 

7.5. Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela Contratante, 

quando prévia e expressamente formalizada à Contratada; 

7.6 Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se 

apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; 

7.7 Orientar o Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos; 

7.8 Manter técnicos habilitados em serviço; 

7.8 Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 

7.10 Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem 

como atender ás normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros 

exigidos em Lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar 

a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução dos serviços; 

7.11 Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do Contrato; 

7.12 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços objeto do contrato; 

7.13 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

7.14 Executar os serviços conforme o estabelecido no Contrato e de acordo com as 

necessidades do Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a 

eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

7.15 Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as 

normas referentes à segurança e acidente do trabalho; 

7.16 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme 

previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, 

falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer 

relação de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as 

despesas com todos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

7.17 Apresentar sugestões que viabilizem a melhoria, expansão ou adequação do sistema 

e seus componentes, devendo o acatamento ser de responsabilidade da Contratante. 

7.18 Reparar, corrigir, remover ou substituir o material, no total ou em parte, objeto do 

Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço; 

7.19 Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas dependências da 

Contratante, mantendo-a atualizada, bem como indicar os nomes, endereços, números de telefones do 

(s) técnico (s) responsável (is) pelo atendimento; 

7.20 A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as 

solicitações que lhe forem efetuadas; 

7.21 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

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

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 8.1.A Prefeitura Municipal de Juscimeira, obriga-se a: 
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8.1.1.emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade e demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

8.1.2.receber os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas no edital; 

8.1.3.notificar a fornecedora de qualquer irregularidade encontrada na execução dos 

serviços. 

8.1.4.efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas neste edital; 

8.1.5.fiscalizar a execução dos serviços; 

8.1.6.notificar a licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

8.1.7.aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 

8.2.Caberá à Prefeitura receber o bem adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, 

qualidade e condições estabelecidas neste edital; 

8.3.O recebimento definitivo dar-se-á após a verificação do cumprimento das 

especificações do bem, nos termos do presente edital, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; 

8.4.O objeto adjudicado será recusado se não for condizente com o solicitado pela 

respectiva Secretaria; 

8.5.Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

8.6.Caso haja a intenção de adesão ao registro de preço por outro órgão não participante 

“Caronas”, estes deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este 

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de 

classificação; 

8.6.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, Secretaria De Administração, buscar oficialmente, 

junto ao fornecedor registrado na Ata de Registro de Preços, sobre a aceitação ou não do 

fornecimento/serviço, condicionado ainda ao não prejuízo das obrigações anteriormente 

assumidas; 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA 

9.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Ata, correrão à conta dos 

recursos previstos em Orçamento Municipal, a seguir indicada: 

 

02.03 – Secretaria De Administração 

02.03.01 – Secretaria De Administração 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

035 – Ficha 

 

 

02.05 – Secretaria De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2103.0000 – Manutenção Do Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

126 – Ficha 
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02.08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 

02.08.01 – Secretaria De Desenvolvimento Social 

02.08.08.244.0032.2070.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 

Promoção Social 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

348- Ficha  

 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

051 – Ficha 

 

02.07 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretaria Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.12.361.0005.2016.0000 –Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

277 - Ficha 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos após a apresentação de relatórios da execução dos Serviços e das Notas Fiscais 

devidamente atestadas. 

10.2.A Nota Fiscal / fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais 

incidentes; 

10.3.Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou 

outros necessários à contratação contenham incorreções; 

10.4.A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de 

expediente nesta Prefeitura; 

10.5.Para a realização do pagamento, o fornecedor deverá apresentar as certidões 

negativas do INSS, FGTS, Trabalhista e das Fazendas Federal, Estadual, Municipal; 

10.6.Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de 

pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada. 

10.7.No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, 

encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas 

necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão; 

10.8.Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que 

desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 10.1 fluirá a partir da 

respectiva regularização; 

10.9.O município não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança 

em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”; 

10.10.As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças 

serão de responsabilidade da adjudicatária; 
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10.11.O pagamento feito à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades 

vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos 

bens fornecidos. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

11.1.Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio dos 

órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 

65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2.Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução 

dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

11.3.Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

11.4.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

11.5.A redução do preço registrado será comunicada pelo órgão gerenciador aos órgãos 

que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a 

necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados. 

11.6.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir a ata de registro de preços, é facultado ao fornecedor requerer, antes 

do pedido de fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato 

superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 

11.7.A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro 

será do fornecedor ou executor beneficiário da ata de registro de preços, cabendo ao órgão 

gerenciador da ata a análise e deliberação a respeito do pedido. 

11.8.Se o fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a 

existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor 

continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata de registro de preços, 

sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 

administrativas previstas em lei e no edital. 

11.9.Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no § 2º 

deste artigo, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores, para que manifestem 

interesse em assumir o fornecimento dos bens ou dos serviços, pelo preço registrado na ata de 

registro de preços. 

11.10.Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato 

superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração poderá efetuar a revisão do 

preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores 

praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no 

mercado e nunca superior ao valor máximo estipulado no edital da licitação, para a garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro. 

11.11.Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o 

fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 
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11.12.Liberado o fornecedor na forma do item anterior, o órgão gerenciador da ata 

poderá convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação original da licitação, 

para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens ou dos serviços, pelo valor da 

contraproposta apresentada pela Administração. 

11.13.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAL DE CONSUMO E GARANTIA 

 
12.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1.1 Realizar imediatamente após assinatura do instrumento contratual, manutenção 

preventiva e corretiva, se necessário, em todos os equipamentos objeto do Contrato, 

com o fim de assegurar regularidade no funcionamento e nas futuras manutenções 

preventivas; 

12.1.2 A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e 

condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as 

determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis 

específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da 

demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as 

recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos 

equipamentos e o seu perfeito funcionamento; 

12.1.3 Os técnicos deverão se apresentar sempre uniformizados, devendo ostentar de 

forma bem visível, o crachá da empresa; 

12.1.4 A execução periódica dos serviços consiste de: inspeção, lubrificação, limpeza 

geral, verificação das condições técnicas dos equipamentos e térmicas dos ambientes, 

monitoração das partes sujeitas a maiores desgastes, ajustes ou substituição de 

componentes em períodos predeterminados, exame dos componentes antes do término 

de suas respectivas garantias, testar e manter as instalações elétricas dos equipamentos, 

constatação e correção de falhas, reparos e substituição de peças visando manter os 

equipamentos em perfeito estado de funcionamento; 

12.1.5 A Contratada deverá emitir, mensalmente, relatórios técnicos circunstanciado, 

mencionando a situação dos equipamentos, as ocorrências verificadas no período, assim 

como as providências adotadas na execução dos serviços, contendo inclusive, a relação 

das peças substituídas, as quais deverão ser obrigatoriamente originais e, a rotina de 

trabalho empregado (manutenção preventiva ou corretiva), devendo o relatório ser 

assinado pelo Responsável Técnico dos Serviços e, entregue juntamente com a 

apresentação da Nota Fiscal de Serviços; 

12.1.6  No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de reinstalação 

em local diferente do que hoje se encontram instalados, as 

substituições/complementações de peças, serão executadas pela Contratada, mediante 

autorização expressa do Contratante, precedida de aprovação do orçamento e empenho 

prévio do valor correspondente. 
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12.1.7 A Contratada deverá manter organizado, limpos e em bom estado de higiene o 

local onde estiver executando os serviços de manutenção, especialmente as vias de 

circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo as sobras de materiais, 

entulhos e detritos em geral. 

 

12.2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

12.2.1 Consiste em procedimentos visando prevenir situações que possam gerar falhas, 

defeitos ou até mesmo à conservação da vida útil dos equipamentos, bem como 

recomendar ao Contratante eventuais providências para solução de problemas que 

possam estar e/ou vir a interferir no desempenho e eficiência dos mesmos. Deverá ser 

executado em obediência a um Plano ou Programa de Manutenção, baseado em rotinas 

e procedimentos periodicamente aplicados. 

12.2.2 A Manutenção Preventiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes 

procedimentos: 

12.2.2.1 Limpeza geral do equipamento; 

12.2.2.2 Verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações; 

12.2.2.3 Eliminar focos de ferrugem; 

12.2.2.4 Limpeza dos filtros de ar; 

12.2.2.5 Verificação e manutenção dos compressores; 

12.2.2.6 Limpeza interna e externa dos evaporadores; 

12.2.2.7 Limpeza interna e externa dos condensadores; 

12.2.2.8 Limpeza da serpentina dos evaporadores; 

12.2.2.9 Ajuste dos termostatos; 

12.2.2.10 Medição da vazão do ar; 

12.2.2.11 Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e 

motores; 

12.2.2.12 Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; 

12.2.2.13 Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto 

dos terminais reparando irregularidades; 

12.2.2.14 Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir 

vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao 

perfeito rendimento dos equipamentos; 

12.2.2.15 Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; 

12.2.2.16 Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 

12.2.2.17 Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos; 

12.2.2.18 Lubrificação geral dos equipamentos; 

12.2.2.19 Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; 

12.2.2.20 Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura 

necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos; 

12.2.3 A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos 

que não poderão ultrapassar 90 (noventa) dias, de acordo com um planejamento prévio, 

em caráter espontâneo e não em decorrência de atendimento a chamados ou 

reclamações. 
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12.2.4 Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter 

havido ou não manutenção corretiva no período. 

 

12.3. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

12.3.1 Consiste no atendimento às solicitações do Contratante, quantas vezes forem 

necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação do 

equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de 

peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento 

dos equipamentos. 

12.3.2 A Manutenção Corretiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes 

procedimentos: 

12.3.3 correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato; 

12.3.4 correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos 

equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção; 

12.3.5 correção e falhas e/ou defeitos detectados pela Contratada por ocasião da 

execução de outro serviços e,substituição de peças. 

12.3.6 A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 

02 (duas) horas após sua efetiva solicitação em casos de emergência; 

12.3.7 A conclusão dos serviços ficará condicionada à sua extensão, não podendo 

ultrapassar o prazo máximo de 03 (três) dias, salvo anuência por escrito do contratante. 

12.3.8 Os serviços que, por sua natureza técnica, não possam ser executados nas 

dependências dos estabelecimentos, a Contratada deverá solicitar por escrito, 

autorização para remover o equipamento, partes dele ou peças, não acarretando nessa 

remoção qualquer ônus para a Contratante, assim como, não podendo ultrapassar o 

prazo estipulado no item anterior. 

12.3.9 A contratada deverá apresentar justificativa por escrito, sempre que o conserto 

dos equipamentos, partes ou peças removidas, exija prazo superior ao disposto neste 

Termo. 

 

12.4. DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

12.4.1 A Contratada será responsável pelo fornecimento das peças de reposição, após 

autorização escrita do Contratante, praticando sempre o menor preço de mercado. 

12.4.2 Constatada a necessidade de reposição de peças e que as não estejam cobertas pela 

garantia do fabricante dos equipamentos, deverá a Contratada apresentar à Contratante, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o atendimento técnico que lhe deu 

origem, um orçamento detalhado e quantificado por unidade, com clareza nas 

especificações, de modo a permitir que a CONTRATANTE possa aferir a 

compatibilidade do custo através de pesquisa de preço junto a empresas do ramo 

pertinente; 

12.4.3 O Contratante após os procedimentos descritos no subitem anterior autorizará a 

Contratada o fornecimento das peças de reposição pelo menor preço obtido na pesquisa, 

para posterior ressarcimento da despesa; 

12.4.4 Na substituição acima referida, não deverá ser cobrado o valor correspondente à 

mão de obra, uma vez que o mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção 
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preventiva e corretiva; 

12.4.5 Nos meses em que ocorrer manutenção corretiva, a Contratada deverá apresentar 

a Nota Fiscal de Serviços especificando as peças substituídas durante o período. 

12.4.6 A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em 

conformidade com as recomendações do fabricante; 

12.4.7 Peças, cujo valor seja muito elevado, deverão ser feita análise de custo para 

substituição ou para averiguação da viabilidade do conserto. 

 

 

12.5. DOS MATERIAIS DE CONSUMO 

12.5.1 Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de 

consumo necessários à execução dos serviços, tais como: de limpeza, lubrificação, 

graxas, estopas, soldas, produtos de pintura, nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás, etc. 

 

 

12.6. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

12.6.1 A garantia dos serviços executados será de 90 (noventa) dias, contados a partir 

do recebimento. A peça de reposição, incluído o compressor, será observado o prazo 

mínimo de garantia do fabricante, contado a partir da aquisição. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

13.1.O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando o 

fornecedor: 

13.1.1.for liberado; 

13.1.2.descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável; 

13.1.3.não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

13.1.4.sofrer sanção prevista no inciso art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.1.5.demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 

prejudique o cumprimento da ata. 

13.2.A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão 

gerenciador: 

13.2.1.pelo decurso do seu prazo de vigência; 

13.2.2.se não restarem fornecedores registrados; 

13.2.3.por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 

prejudique o cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e 

13.2.4.por razões de interesse público, devidamente justificadas. 

13.3.No cancelamento da ata ou do registro do preço do fornecedor, por iniciativa da 

Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com prazo de cinco dias úteis para 

apresentação de defesa, contados da notificação, pessoal ou por publicação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INCIDÊNCIAS  FISCAIS,

 ENCARGOS, SEGUROS. 

14.1 Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

14.1.1 todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do 

objeto desta Ata de Registro de Preços; 

14.1.2 as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 

seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam 

necessárias à execução dos serviços e/ou fornecimento do produto; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

15.1 DA FISCALIZAÇÃO 

15.1.1 A execução dos serviços será acompanhada por um funcionário designado pela 

secretaria de administração, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua 

execução e o seu prazo, recebendo e certificando a nota fiscal/fatura do serviço 

correspondente, ficando a contratada responsável por todo e qualquer dano causado ao 

patrimônio ou a terceiros, decorrente do não cumprimento das observações constantes 

neste Termo; 

15.1.2 O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos 

descritos nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

15.1.3 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o Contrato, Termo de referência e Rotina de Execução, Orçamentos, 

Cronogramas, Correspondências e Relatórios de Serviços; 

15.1.4 Obter da Contrata a garantia explícita dos serviços executados, assim como das 

peças substituídas de modo a verificar a sua efetiva utilização; 

15.1.5 Analisar, aprovar e fiscalizar a execução do Plano de Manutenção, Operação e 

Controle, a ser apresentado pela Contratada no início da execução do Contrato; 

15.1.6 Esclarecer das dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 

serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da 

Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

contratados pelo Contratante; 

15.1.7 Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

15.1.8 Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços; 

15.1.9 Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução dos serviços, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

15.1.10 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, bem como 

atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

15.1.11 Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência; 
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15.1.12 Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito 

atendimento do objeto do Contrato; 

15.1.13 Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada de embarace ou 

dificulte a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada 

prejudicial ao andamento dos serviços; 

15.1.14 A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos 

trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela 

execução dos serviços; 

15.1.15 A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços; 

15.1.16 O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes à execução dos serviços, conclusão e aprovação, indicações sobre a 

necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e 

equipamentos, irregularidades e providencias a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização; 

15.1.17 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas 

convenientes; 

 

15.2 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

15.2.1 Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os 

serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, 

respeitada a rigorosa correspondência com este Termo de Referência previamente 

aprovado pelo Contratante e ao instrumento contratual; 

15.2.2 O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados 

pela Contratada, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação 

dos serviços efetivamente executados; 

15.2.3 A discriminação dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar 

rigorosamente o estipulado neste Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de 

pagamento; 

15.2.4 O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada 

com base no recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas as 

condições estabelecidas no contrato; 

15.2.5 O Recebimento dos serviços executados pela Contratada será efetivado mediante 

uma inspeção realizada pela Fiscalização mediante a entrega do relatório de execução 

dos serviços previsto neste Termo de Referência; 

15.2.6 Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e 

complementações, caso existam, consideradas necessárias ao recebimento. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

16.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa 

em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, previstas no artigo 

87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
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16.1.1 advertência; 

16.1.2 multa de 10% do valor da Ata; 

16.1.3 suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com este Órgão, por 

período de até 5 anos, nas hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002, e 

até 2 anos nos casos do artigo 87, §3°da Lei Federal nº 8.666 /93; 

16.1.4 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 autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do 

art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93; 

16.1.5 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou 

descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao município e à 

terceiros que necessitem do produto/servido registrado na presente Ata, e será lançada 

no Cadastro de Fornecedores do Município; 

16.1.6 A empresa fornecedora sujeitar-se-á à multa de 1% (um por cento) incidente 

sobre o valor total da Nota de Empenho, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia 

de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto; 

16.2 Caso a empresa fornecedora não solucione quaisquer problemas advindos da 

prestação dos serviços sofrerá multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n
o
 8.666/93 e 

alterações posteriores, da seguinte forma: 

16.2.2 atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 

16.2.2  a partir do 3
o
 (terceiro) até o limite do 5

o
 (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6
o
 (sexto) dia de 

atraso. 

16.2.3 A partir do 6º (sexto) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da 

obrigação, e poderá a Prefeitura, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, podendo a 

empresa fornecedora, ficar impedida de licitar com a administração pública por um 

prazo de até cinco anos; 

16.3 A multa, eventualmente imposta à empresa fornecedora, será 

automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês. Caso a empresa fornecedora não tenha nenhum valor a receber deste município, ser- 

lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 

pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 

encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, 

ainda a Administração proceder a cobrança judicial da multa; 

16.4.  As multas previstas nesta seção não eximem a empresa fornecedora da 

reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 

Administração; 

16.5 Se a empresa fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que 

esta possuir com este município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pelo Município de Juscimeira; 

16.6 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com este 

município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e 

poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
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descumprimento total ou parcial da obrigação, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao 

município ou terceiros; 

16.7 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 

16.7.1 se a empresa fornecedora descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 

contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade; 

16.7.2 se a empresa fornecedora sofrer condenação definitiva por prática de fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações 

fiscais ou parafiscais; 

16.7.3 se a empresa fornecedora tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 

da licitação. 

16.8  As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, 

poderão ser aplicadas juntamente com a multa; 

16.9  A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente 

autoridade, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da 

empresa fornecedora, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação 

do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração 

Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal; 

16.10 A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não 

eximirá a empresa fornecedora das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 

obrigações estabelecidas nesta ATA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

17.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na 

forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

18.1 O presente Registro de Preços foi objeto da licitação na modalidade PREGÃO sob 

o número nº 030/2018, em observância a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei nº 

8.883, de 08/06/94, ambas alteradas pela Lei 9.648/98 de 27/05/98, e alterações posteriores, bem 

como a Lei Federal nº. 10.520/2002, e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, constantes 

deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

19.1  A fiscalização e acompanhamento da entrega do objeto será feita pela 

Secretaria solicitante, através de seu agente fiscalizador; 

19.2  A Contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando 

verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

19.3 A execução do fornecimento deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio 

de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o 

caso: 

19.3.1 os resultados alcançados em relação ao bem fornecido, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 
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19.3.2 o cumprimento das demais obrigações decorrentes constante na Ata de Registro 

de Preços; e a satisfação do público usuário. 

19.3.3 O fiscal/gestor da Ata de Registro de Preços deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do 

Art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

19.3.4 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

fornecedora, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto 

nos Artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993; 

19.4 A fiscalização citada nos itens anteriores não isenta a empresa vencedora das 

responsabilidades assumidas com a celebração da Ata de Registro de Preços; 

19.5 Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de 

Registro de Preços o servidor ;..................., Designado pela Portaria nº ...................., de 

........................... 

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

20.1.1 todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços; 

20.1.2 integram esta Ata, o Edital de Pregão RP nº 030/2018 e seus anexos e as 

propostas da empresas classificadas para cada grupo, por ITEM. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

21.1 As partes contratantes elegem o foro de Juscimeira/MT como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não 

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

21.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias 

de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da 

CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 

 

Juscimeira,MT., ......de .......de 2018. 

 

 

Prefeito Municipal                                                              Nome da Empresa Contratante 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO XII 

MINUTA CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  Nº ..../2018 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-

MT E A EMPRESA .............................................. 

PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

 

Aos ......... dias do mês de ..........................do ano de 2018, de um lado a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 

15.023.955/0001-31, situada na Avenida Joaquim Miguel dos Santos – nº 210 – Bairro Cajus – 

Juscimeira/MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, 

brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade com RG. 580.564 SSP/MTe do 

CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus I, 

em JUSCIMEIRA/MT, no uso de sua competência, designado simplesmente CONTRATANTE, e 

de outro lado a empresa __________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob o nº __________________, (endereço completo) neste ato representada pelo Senhor 

___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ___________ (órgão e 

estado expedidor) inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 

__________________, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista 

o resultado do processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018,do Tipo 

Menor Preço Item, consoante e decidido no processo administrativo nº 061/2018, resolvem celebrar 

o presente Contrato sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, com suas 

alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento tem por objeto  “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS, REFERENTE MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 

COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, PARA ATENDER 

DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT”,  conforme 

especificações e condições constantes no Edital e seus anexos e na proposta de preços à que este 

Contrato se vincula. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na modalidade 

Pregão Presencial nº. 030/2018, com fundamento no art. 23, inciso I, alínea “b”, da lei 8.666/93, 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

conforme autorização do senhor Prefeito Municipal Moisés Dos Santos, disposta no processo 

administrativo 061/2018. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O objeto contratado será realizado na forma de execução indireta, no 

regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, conforme condições e especificações 

constantes do Edital e respectivos anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, VIGÊNCIA E GERENCIA  DO CONTRATO 

3.1 O Valor do referido Contrato referente a prestação de Serviços acima qualificado, 

conforme item 1.1. é de R$.................................. 

3.2.O presente Contrato terá validade por 12 meses, contados a partir de sua publicação.  

3.3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao município de Juscimeira, por meio da 

Secretaria Administração, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 

4.1. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços, no prazo máximo 24 horas 

contados do recebimento da requisição dos mesmos, que poderá ser encaminhada pelo contratante; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1. Os serviços deverão ser solicitados pelas Secretarias, para que a licitante vencedora 

disponibilize o serviço em até 24 horas; 

5.1.1.Os serviços deverão ser realizados em até 24 horas após a solicitação, por pessoal 

devidamente qualificado para os serviços solicitados e nas quantidades solicitadas pela 

Secretaria; 

5.1.2.Todos os funcionários da fornecedora deverão utilizar EPI’s, ou seja, todos os 

equipamentos de segurança e proteção necessários para a execução do serviço; 

5.1.3.O fornecedor terá um prazo de até 3 (três) dias para apresentar a Nota Fiscal 

acompanhada de cópia da autorização de fornecimento, obedecendo rigorosamente o 

solicitado; 

5.1.4.A falta de quaisquer produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior 

para o atraso na execução dos serviços. 

5.1.5.O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético- 

profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela 

Lei 8.666/93; 

5.1.6.A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

o objeto desta licitação em que se verificar vícios ou incorreções resultantes dos itens 

fornecidos; 

5.1.7.A Secretaria que solicitar o serviço rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento 

realizado em desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital; 

5.1.8.Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de 

qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 

oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional 

de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6.1 O Fornecedor poderá retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de até 48 

(quarenta e oito) horas, contados do recebimento da convocação formal; 

6.2. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

solucionar quaisquer problemas com os produtos adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos 

se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja 

devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado; 

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas neste contrato e no Edital: 

6.2.1.cumprir rigorosamente os termos do ajuste, ao qual se vincula totalmente, não 

sendo admitidas retificações ou cancelamentos, quer seja nos preços ou nas condições 

estabelecidas; 

6.2.2.efetuar a entrega dos serviços de acordo com o solicitado, bem como das normas 

constantes neste Edital; 

6.2.3.comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através do 

Agente Fiscalizador do Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

6.2.4.não será permitida a subcontratação; 

6.2.5.manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 

6.2.6.responder legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos 

contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como, pelos encargos 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer 

que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, 

nem mesmo sob o fundamento de solidariedade; 

6.2.7.a fornecedora será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal 

e comercial; 

6.2.8.substituir em qualquer e sem qualquer ônus ao Órgão/Entidade toda ou parte da 

remessa devolvida pela mesma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso constatado 

defeito e/ou divergências nas especificações, que estiverem em desacordo com as 

especificações constantes no pedido, sem ônus da Administração; 

6.2.9.dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Juscimeira, no tocante ao 

fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

7.1. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 

7.1.1. todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, 

praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura; 

7.1.2. todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 

fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 

mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao 

Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

7.1.3.- todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a 

ser observado na execução do Contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão 

reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, 

de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

7.2.O fornecedor autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos 

referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem 

devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia 

defesa. 

7.3. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessária à 

execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional; 

7.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento se seus prepostos, podendo a 

Contratante solicitar a substituição de qualquer técnico cuja permanência seja, a critério da 

Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; 

7.5. Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela Contratante, 

quando prévia e expressamente formalizada à Contratada; 

7.9 Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se 

apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; 

7.10 Orientar o Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos; 

7.8 Manter técnicos habilitados em serviço; 

7.11 Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 

7.10 Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem 

como atender ás normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros 

exigidos em Lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar 

a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução dos serviços; 

7.11 Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do Contrato; 

7.12 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços objeto do contrato; 

7.13 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

7.14 Executar os serviços conforme o estabelecido no Contrato e de acordo com as 

necessidades do Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a 

eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

7.15 Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as 

normas referentes à segurança e acidente do trabalho; 

7.16 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme 

previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, 

falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer 

relação de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as 

despesas com todos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

7.17 Apresentar sugestões que viabilizem a melhoria, expansão ou adequação do sistema 

e seus componentes, devendo o acatamento ser de responsabilidade da Contratante. 

7.18 Reparar, corrigir, remover ou substituir o material, no total ou em parte, objeto do 

Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço; 
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7.19 Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas dependências da 

Contratante, mantendo-a atualizada, bem como indicar os nomes, endereços, números de telefones do 

(s) técnico (s) responsável (is) pelo atendimento; 

7.20 A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as 

solicitações que lhe forem efetuadas; 

7.21 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

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

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1.A Prefeitura Municipal de Juscimeira, obriga-se a: 

8.1.1.emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade e demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

8.1.2.receber os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas no edital; 

8.1.3.notificar a fornecedora de qualquer irregularidade encontrada na execução dos 

serviços. 

8.1.4.efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas neste edital; 

8.1.5.fiscalizar a execução dos serviços; 

8.1.6.notificar a licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

8.1.7.aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 

8.2.Caberá à Prefeitura receber o bem adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, 

qualidade e condições estabelecidas neste edital; 

8.3.O recebimento definitivo dar-se-á após a verificação do cumprimento das 

especificações do bem, nos termos do presente edital, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; 

8.4.O objeto adjudicado será recusado se não for condizente com o solicitado pela 

respectiva Secretaria; 

8.5.Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA 

9.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Ata, correrão à conta dos 

recursos previstos em Orçamento Municipal, a seguir indicada: 

 

 

02.03 – Secretaria De Administração 

02.03.01 – Secretaria De Administração 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

035 – Ficha 
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02.05 – Secretaria De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2103.0000 – Manutenção Do Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

126 – Ficha 

 

02.08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 

02.08.01 – Secretaria De Desenvolvimento Social 

02.08.08.244.0032.2070.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 

Promoção Social 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

349- Ficha  

 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

051 – Ficha 

 

02.07 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretaria Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.12.361.0005.2016.0000 –Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

277 - Ficha 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos após a apresentação de relatórios da execução dos Serviços e das Notas Fiscais 

devidamente atestadas. 

10.2.A Nota Fiscal / fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais 

incidentes; 

10.3.Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou 

outros necessários à contratação contenham incorreções; 

10.4.A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de 

expediente nesta Prefeitura; 

10.5.Para a realização do pagamento, o fornecedor deverá apresentar as certidões 

negativas do INSS, FGTS, Trabalhista e das Fazendas Federal, Estadual, Municipal; 

10.6.Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de 

pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada. 

10.7.No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, 

encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas 

necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão; 

10.8.Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que 

desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 10.1 fluirá a partir da 
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respectiva regularização; 

10.9.O município não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança 

em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”; 

10.10.As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças 

serão de responsabilidade da adjudicatária; 

10.11.O pagamento feito à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades 

vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos 

bens fornecidos. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

11.1.Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio dos 

órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 

65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2.Quando o preço contratado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução 

dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

11.3.Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

11.4.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

11.5.A redução do preço contratado será comunicada pelo órgão gerenciador aos órgãos 

que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a 

necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados. 

11.6.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços contratado e o 

fornecedor não puder cumprir o contrato, é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de 

fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que 

tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 

11.7.A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro 

será do fornecedor ou executor beneficiário do contrato, cabendo ao órgão gerenciador do contrato 

a análise e deliberação a respeito do pedido. 

11.8.Se o fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a 

existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor 

continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor contratado, sob pena de cancelamento e 

de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital. 

11.9.Na hipótese do cancelamento do contrato do fornecedor, prevista no § 2º deste 

artigo, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores, para que manifestem interesse 

em assumir o fornecimento dos bens ou dos serviços, pelo preço registrado na ata de registro de 

preços. 

11.10.Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato 

superveniente que prejudique o cumprimento do contrato, a Administração poderá efetuar a revisão 

do preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores 
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praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no 

mercado e nunca superior ao valor máximo estipulado no edital da licitação, para a garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro. 

11.11.Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o 

fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 

11.12.Liberado o fornecedor na forma do item anterior, o órgão gerenciador do contrato 

poderá convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação original da licitação, 

para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens ou dos serviços, pelo valor da 

contraproposta apresentada pela Administração. 

11.13.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação dão contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAL DE CONSUMO E GARANTIA 

 
12.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1.1 Realizar imediatamente após assinatura do instrumento contratual, manutenção 

preventiva e corretiva, se necessário, em todos os equipamentos objeto do Contrato, 

com o fim de assegurar regularidade no funcionamento e nas futuras manutenções 

preventivas; 

12.1.2 A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e 

condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as 

determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis 

específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da 

demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as 

recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos 

equipamentos e o seu perfeito funcionamento; 

12.1.3 Os técnicos deverão se apresentar sempre uniformizados, devendo ostentar de 

forma bem visível, o crachá da empresa; 

12.1.4 A execução periódica dos serviços consiste de: inspeção, lubrificação, limpeza 

geral, verificação das condições técnicas dos equipamentos e térmicas dos ambientes, 

monitoração das partes sujeitas a maiores desgastes, ajustes ou substituição de 

componentes em períodos predeterminados, exame dos componentes antes do término 

de suas respectivas garantias, testar e manter as instalações elétricas dos equipamentos, 

constatação e correção de falhas, reparos e substituição de peças visando manter os 

equipamentos em perfeito estado de funcionamento; 

12.1.5 A Contratada deverá emitir, mensalmente, relatórios técnicos circunstanciado, 

mencionando a situação dos equipamentos, as ocorrências verificadas no período, assim 

como as providências adotadas na execução dos serviços, contendo inclusive, a relação 

das peças substituídas, as quais deverão ser obrigatoriamente originais e, a rotina de 

trabalho empregado (manutenção preventiva ou corretiva), devendo o relatório ser 

assinado pelo Responsável Técnico dos Serviços e, entregue juntamente com a 

apresentação da Nota Fiscal de Serviços; 

12.1.6  No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de reinstalação 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

em local diferente do que hoje se encontram instalados, as 

substituições/complementações de peças, serão executadas pela Contratada, mediante 

autorização expressa do Contratante, precedida de aprovação do orçamento e empenho 

prévio do valor correspondente. 

12.1.7 A Contratada deverá manter organizado, limpos e em bom estado de higiene o 

local onde estiver executando os serviços de manutenção, especialmente as vias de 

circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo as sobras de materiais, 

entulhos e detritos em geral. 

 

12.2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

12.2.1 Consiste em procedimentos visando prevenir situações que possam gerar falhas, 

defeitos ou até mesmo à conservação da vida útil dos equipamentos, bem como 

recomendar ao Contratante eventuais providências para solução de problemas que 

possam estar e/ou vir a interferir no desempenho e eficiência dos mesmos. Deverá ser 

executado em obediência a um Plano ou Programa de Manutenção, baseado em rotinas 

e procedimentos periodicamente aplicados. 

12.2.2 A Manutenção Preventiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes 

procedimentos: 

12.2.2.1 Limpeza geral do equipamento; 

12.2.2.2 Verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações; 

12.2.2.3 Eliminar focos de ferrugem; 

12.2.2.4 Limpeza dos filtros de ar; 

12.2.2.5 Verificação e manutenção dos compressores; 

12.2.2.6 Limpeza interna e externa dos evaporadores; 

12.2.2.7 Limpeza interna e externa dos condensadores; 

12.2.2.8 Limpeza da serpentina dos evaporadores; 

12.2.2.9 Ajuste dos termostatos; 

12.2.2.10 Medição da vazão do ar; 

12.2.2.11 Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e 

motores; 

12.2.2.12 Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; 

12.2.2.13 Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto 

dos terminais reparando irregularidades; 

12.2.2.14 Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir 

vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao 

perfeito rendimento dos equipamentos; 

12.2.2.15 Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; 

12.2.2.16 Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 

12.2.2.17 Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos; 

12.2.2.18 Lubrificação geral dos equipamentos; 

12.2.2.19 Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; 

12.2.2.20 Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura 

necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos; 
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12.2.3 A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos 

que não poderão ultrapassar 90 (noventa) dias, de acordo com um planejamento prévio, 

em caráter espontâneo e não em decorrência de atendimento a chamados ou 

reclamações. 

12.2.4 Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter 

havido ou não manutenção corretiva no período. 

 

12.3. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

12.3.1 Consiste no atendimento às solicitações do Contratante, quantas vezes forem 

necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação do 

equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de 

peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento 

dos equipamentos. 

12.3.2 A Manutenção Corretiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes 

procedimentos: 

12.3.3 correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato; 

12.3.4 correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos 

equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção; 

12.3.5 correção e falhas e/ou defeitos detectados pela Contratada por ocasião da 

execução de outro serviços e,substituição de peças. 

12.3.6 A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 

02 (duas) horas após sua efetiva solicitação em casos de emergência; 

12.3.7 A conclusão dos serviços ficará condicionada à sua extensão, não podendo 

ultrapassar o prazo máximo de 03 (três) dias, salvo anuência por escrito do contratante. 

12.3.8 Os serviços que, por sua natureza técnica, não possam ser executados nas 

dependências dos estabelecimentos, a Contratada deverá solicitar por escrito, 

autorização para remover o equipamento, partes dele ou peças, não acarretando nessa 

remoção qualquer ônus para a Contratante, assim como, não podendo ultrapassar o 

prazo estipulado no item anterior. 

12.3.9 A contratada deverá apresentar justificativa por escrito, sempre que o conserto 

dos equipamentos, partes ou peças removidas, exija prazo superior ao disposto neste 

Termo. 

 

12.4. DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

12.4.1 A Contratada será responsável pelo fornecimento das peças de reposição, após 

autorização escrita do Contratante, praticando sempre o menor preço de mercado. 

12.4.2 Constatada a necessidade de reposição de peças e que as não estejam cobertas pela 

garantia do fabricante dos equipamentos, deverá a Contratada apresentar à Contratante, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o atendimento técnico que lhe deu 

origem, um orçamento detalhado e quantificado por unidade, com clareza nas 

especificações, de modo a permitir que a CONTRATANTE possa aferir a 

compatibilidade do custo através de pesquisa de preço junto a empresas do ramo 

pertinente; 

12.4.3 O Contratante após os procedimentos descritos no subitem anterior autorizará a 
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Contratada o fornecimento das peças de reposição pelo menor preço obtido na pesquisa, 

para posterior ressarcimento da despesa; 

12.4.4 Na substituição acima referida, não deverá ser cobrado o valor correspondente à 

mão de obra, uma vez que o mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção 

preventiva e corretiva; 

12.4.5 Nos meses em que ocorrer manutenção corretiva, a Contratada deverá apresentar 

a Nota Fiscal de Serviços especificando as peças substituídas durante o período. 

12.4.6 A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em 

conformidade com as recomendações do fabricante; 

12.4.7 Peças, cujo valor seja muito elevado, deverão ser feita análise de custo para 

substituição ou para averiguação da viabilidade do conserto. 

 

 

12.7. DOS MATERIAIS DE CONSUMO 

12.5.1 Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de 

consumo necessários à execução dos serviços, tais como: de limpeza, lubrificação, 

graxas, estopas, soldas, produtos de pintura, nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás, etc. 

 

 

12.8. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

12.6.1 A garantia dos serviços executados será de 90 (noventa) dias, contados a partir 

do recebimento. A peça de reposição, incluído o compressor, será observado o prazo 

mínimo de garantia do fabricante, contado a partir da aquisição. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

13.1.O contrato do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando o 

fornecedor: 

13.1.1.for liberado; 

13.1.2.descumprir as condições do contrato, sem justificativa aceitável; 

13.1.3.não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

13.1.4.sofrer sanção prevista no inciso art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.1.5.demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 

prejudique o cumprimento do contrato. 

13.2. O Contrato será cancelado, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador: 

13.2.1.pelo decurso do seu prazo de vigência; 

13.2.2.se não restarem fornecedores registrados; 

13.2.3.por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 

prejudique o cumprimento das obrigações previstas no contrato, devidamente 

demonstrado; e 

13.2.4.por razões de interesse público, devidamente justificadas. 

13.3.No cancelamento do contrato do fornecedor, por iniciativa da Administração, será 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, com prazo de cinco dias úteis para apresentação de 
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defesa, contados da notificação, pessoal ou por publicação. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INCIDÊNCIAS  FISCAIS,

 ENCARGOS, SEGUROS. 

14.1 Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

14.1.1 todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do 

objeto deste contrato; 

14.1.2 as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 

seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam 

necessárias à execução dos serviços e/ou fornecimento do produto; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

15.1 DA FISCALIZAÇÃO 

15.1.1 A execução dos serviços será acompanhada por um funcionário designado pela 

secretaria de administração, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua 

execução e o seu prazo, recebendo e certificando a nota fiscal/fatura do serviço 

correspondente, ficando a contratada responsável por todo e qualquer dano causado ao 

patrimônio ou a terceiros, decorrente do não cumprimento das observações constantes 

neste Termo; 

15.1.2 O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos 

descritos nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

15.1.3 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o Contrato, Termo de referência e Rotina de Execução, Orçamentos, 

Cronogramas, Correspondências e Relatórios de Serviços; 

15.1.4 Obter da Contrata a garantia explícita dos serviços executados, assim como das 

peças substituídas de modo a verificar a sua efetiva utilização; 

15.1.5 Analisar, aprovar e fiscalizar a execução do Plano de Manutenção, Operação e 

Controle, a ser apresentado pela Contratada no início da execução do Contrato; 

15.1.6 Esclarecer das dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 

serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da 

Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

contratados pelo Contratante; 

15.1.7 Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

15.1.8 Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços; 

15.1.9 Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução dos serviços, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

15.1.10 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, bem como 
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atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

15.1.11 Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência; 

15.1.12 Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito 

atendimento do objeto do Contrato; 

15.1.13 Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada de embarace ou 

dificulte a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada 

prejudicial ao andamento dos serviços; 

15.1.14 A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos 

trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela 

execução dos serviços; 

15.1.15 A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços; 

15.1.16 O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes à execução dos serviços, conclusão e aprovação, indicações sobre a 

necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e 

equipamentos, irregularidades e providencias a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização; 

15.1.17 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas 

convenientes; 

 

15.2 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

15.2.1 Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os 

serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, 

respeitada a rigorosa correspondência com este Termo de Referência previamente 

aprovado pelo Contratante e ao instrumento contratual; 

15.2.2 O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados 

pela Contratada, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação 

dos serviços efetivamente executados; 

15.2.3 A discriminação dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar 

rigorosamente o estipulado neste Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de 

pagamento; 

15.2.4 O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada 

com base no recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas as 

condições estabelecidas no contrato; 

15.2.5 O Recebimento dos serviços executados pela Contratada será efetivado mediante 

uma inspeção realizada pela Fiscalização mediante a entrega do relatório de execução 

dos serviços previsto neste Termo de Referência; 

15.2.6 Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e 

complementações, caso existam, consideradas necessárias ao recebimento. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
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16.2 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa 

em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, previstas no artigo 

87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

16.2.1 advertência; 

16.1.2 multa de 10% do valor do contrato; 

16.1.3 suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com este Órgão, por 

período de até 5 anos, nas hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002, e 

até 2 anos nos casos do artigo 87, §3°da Lei Federal nº 8.666 /93; 

16.1.4 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 autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do 

art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93; 

16.2.5 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou 

descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao município e à 

terceiros que necessitem do produto/serviço registrado na presente Ata, e será lançada 

no Cadastro de Fornecedores do Município; 

16.2.6 A empresa fornecedora sujeitar-se-á à multa de 1% (um por cento) incidente 

sobre o valor total da Nota de Empenho, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia 

de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto; 

16.3 Caso a empresa fornecedora não solucione quaisquer problemas advindos da 

prestação dos serviços sofrerá multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n
o
 8.666/93 e 

alterações posteriores, da seguinte forma: 

16.3.2 atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 

16.2.2  a partir do 3
o
 (terceiro) até o limite do 5

o
 (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6
o
 (sexto) dia de 

atraso. 

16.2.3 A partir do 6º (sexto) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da 

obrigação, e poderá a Prefeitura, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato,  podendo 

a empresa fornecedora, ficar impedida de licitar com a administração pública por um 

prazo de até cinco anos; 

16.4 A multa, eventualmente imposta à empresa fornecedora, será 

automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês. Caso a empresa fornecedora não tenha nenhum valor a receber deste município, ser- 

lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 

pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 

encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, 

ainda a Administração proceder a cobrança judicial da multa; 

16.5.  As multas previstas nesta seção não eximem a empresa fornecedora da 

reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 

Administração; 

16.11 Se a empresa fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que 

esta possuir com este município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pelo Município de Juscimeira; 
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16.12 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com este 

município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e 

poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 

descumprimento total ou parcial da obrigação, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao 

município ou terceiros; 

16.13 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 

16.7.1 se a empresa fornecedora descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 

contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade; 

16.7.2 se a empresa fornecedora sofrer condenação definitiva por prática de fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações 

fiscais ou parafiscais; 

16.7.3 se a empresa fornecedora tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 

da licitação. 

16.14  As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, 

poderão ser aplicadas juntamente com a multa; 

16.15  A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente 

autoridade, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da 

empresa fornecedora, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação 

do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração 

Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal; 

16.16 A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não 

eximirá a empresa fornecedora das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 

obrigações estabelecidas neste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

17.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na 

forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

18.1 O presente Contrato foi objeto da licitação na modalidade PREGÃO sob o número 

nº 030/2018, em observância a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei nº 8.883, de 

08/06/94, ambas alteradas pela Lei 9.648/98 de 27/05/98, e alterações posteriores, bem como a Lei 

Federal nº. 10.520/2002, e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, constantes deste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

19.4  A fiscalização e acompanhamento da entrega do objeto será feita pela 

Secretaria solicitante, através de seu agente fiscalizador; 

19.5  A Contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando 

verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

19.6 A execução do fornecimento deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio 

de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o 

caso: 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

19.3.1 os resultados alcançados em relação ao bem fornecido, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 

19.4.2 o cumprimento das demais obrigações decorrentes constante no Contrato; e a 

satisfação do público usuário. 

19.4.3 O fiscal/gestor do contrato deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 

8.666, de 1993; 

19.4.4 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

fornecedora, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto 

nos Artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993; 

19.5 A fiscalização citada nos itens anteriores não isenta a empresa vencedora das 

responsabilidades assumidas com a celebração do Contrato; 

19.5 Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato o 

servidor ;..................., Designado pela Portaria nº ...................., de ........................... 

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

20.1.1 todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo aditivo ao presente Contrato; 

3.1.1 integram este Contrato, o Edital de Pregão RP nº 030/2018, seus anexos, Ata 

Registro de Preços,  e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por 

ITEM. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

21.1 As partes contratantes elegem o foro de Juscimeira/MT como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO, inclusive os casos omissos, que não 

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

21.2. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente CONTRATO, em 03 (três) 

vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da 

CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 

 

Juscimeira,MT., ......de .......de 2018. 

 

 

Prefeito Municipal                                                              Nome da Empresa Contratante 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 


