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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMPLADT  torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇO, destinado a aquisição do objeto especificado no Anexo I deste Edital. O presente certame será regido pela Lei 

nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 047/2014, subsidiariamente, 
pela Lei nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024,00, de 20 de setembro de 2019, observadas as condições 
estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação 
pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação 
em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O 

servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as 
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na 
internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver 
recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade 
superior e propor a homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente, podendo ser solicitado através do e-mail: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br e 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

TIPO: Menor Preço por lote 

PROCESSO N
o
: 2.710/2021 

OBJETO:  
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS REFRIGERADOS (AR CONDICIONADO, GELADEIRA, 
FREEZERS E BEBEDOUROS) E VENTILADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN. 
 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 13:00 horas do 05/05/2022 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 13:00  horas do 05/05/2022 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ATÉ: 09:14 horas do dia 10/05/2022. 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 09:15 horas do dia 10/05/2022. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

1. DO OBJETO: 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS REFRIGERADOS (AR 
CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZERS E BEBEDOUROS) E VENTILADORES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

   CNPJ nº 08.085.318/0001-24 

   Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro – Ipanguaçu/RN 

Fone: (084) 3335-2540 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 
TEL: (084) 3335-2540. E-MAIL: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br 
Endereço: Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro –Ipanguaçu/RN 

PÁGINA 2 

 

2. .DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: 

2.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital.  

2.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de 
Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de 02(dois) 
dias úteis. 

2.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

2.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em 
campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

2.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na 
aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

2.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão 
cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 

acompanhamento. 

2.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, 
que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pela proponente. 

2.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato 
social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou 
particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

3.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 
objeto da licitação e que: 

3.1.1. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão 
participar da licitação, desde que atendidas as exigências, deste edital. 

3.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 

3.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará 
na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

3.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob 
pena de recebimento das sanções previstas neste Edital: 

3.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

3.3.2. Servidor ou dirigente do(a) órgão que promove a licitação; 

3.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

3.3.4. As sociedades empresárias: 

3.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

3.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução ou liquidação; 

3.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa disponível no Portal do CNJ  e no cadastro estatual ou municipal, se houver; 

3.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, 
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 
em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

3.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de 
referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

3.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, 
preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do ente estatal 

em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço 
terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e 
os instrumentos equivalentes; 

3.3.4.8.  estrangeiras que não funcionem no país; 

3.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.  

3.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante. 

3.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) 
mesmo(s) item(s). 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico 
provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se 
informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

4.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações 
na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de 

atendimentos do Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

4.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
órgão que promove a licitação responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 

4.6. O Pregão será conduzido pelo(a) órgão que promove a licitação com apoio técnico e operacional do Portal de 

Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

5.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a 

data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a 
descrição do objeto ofertado e preço e documentos de habilitação exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas e habilitação. 

5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias 
para a execução do objeto desta licitação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falecom@portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.1.2. A licitante deverá atender ao estabelecido no instrumento convocatório quanto ao envio dos 
documentos de habilitação, em caso de documentação ilegível ou com falhas sanáveis, poderá a critério do 
pregoeiro, sob justificativa, ser aberto diligência para sanar. 

5.2. Até o horário estabelecido para recebimento de propostas e documentos de habilitação, os licitantes poderão 
retirar ou substituir as propostas e documentos de habilitação apresentados. 

5.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

5.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

5.3.2. Descrição detalhada do item cotado indicando, no que for aplicável, o modelo(quando necessário), 
marca (quando necessário), prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 
competente, quando for o caso; 

5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as 
condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação. 

5.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

5.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes 
Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

5.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

5.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte; 

5.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 

5.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas 
e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação. 

5.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

6. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.1. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a 
efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido neste edital. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  
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6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 

6.6.1. Em caso de erro de digitação na fase de lances, o licitante deverá solicitar a imediata exclusão ao 
Pregoeiro, que analisará a pertinência e autorizará. Não será aceito a exclusão de lances, após o 
encerramento da fase de lances.  

6.6.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. De acordo com o estabelecido no Decreto nº 10.024, de 
20 de setembro de 2019, em seu art. 32. 

Art. 32.  No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de 
envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a 
sessão pública será encerrada automaticamente. 

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do 
disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da 
etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único 
do art. 7º, mediante justificativa. 

Obs. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser R$ 0,01(um) centavo. 

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado. 

6.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de 
digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade, quando solicitado pelo licitante. 

6.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em 
mais de 85%.  

6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras 
Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de 
apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7. DO EMPATE: 

7.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em 
que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

7.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo 
estabelecido no item 8.17.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão; 

7.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora 
do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes; 

7.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou 
empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

7.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de 
empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

7.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

7.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes da licitante que 

originalmente apresentou a menor proposta ou lance. 

7.1.7. O disposto nos subitens 7.1.1 a 7.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para 
efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

7.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários 
exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta 
ordem: 

7.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

7.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
tecnológico no País; 

7.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

7.2.5. Sorteio. 

7.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida 
justificativa. 

8. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará 
contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 
estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 
preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

9.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último 
lance ofertado num prazo mínimo de 2(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema. 

9.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, 
preferencialmente, antes de findo o prazo estabelecido. 

9.2.2. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone(fixo e celular), endereço de 
correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

b) A planilha deverá conter o preço unitário e total para cada aquisição cotado(a) de acordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), devendo todos os preços unitários 
serem menores que o orçado pela administração, sob pena de desclassificação da proposta ou solicitação de 
diligência, sob justificativa, para ajustes) bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já 
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 
devendo o valor global ofertado ser menor que o disponibilizado em orçamento pela administração 

c) A descrição do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital devendo enviar folder ou catálogo dos itens, além de informar marca e 
modelo do item em sua proposta. 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para 
abertura da licitação; 

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento; 

g) Especificar marca do produto em sua proposta, bem como a garantia do material licitado(quando for o caso). 

O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem 
9.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da 

proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. 

9.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e 
especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar 
condições iguais ou superiores às originalmente propostas.  

9.4. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem 
valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência. 

9.4.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não 
obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

9.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

9.6. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para 
averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao 
Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 10.2 

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e 
assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.7.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os 
mesmos procedimentos previstos anteriormente. 

9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

9.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 ou, seguindo-se a disciplina 
estabelecida neste edital, se for o caso. 
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10. DA HABILITAÇÃO: 

10.1. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal 
e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

10.1.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso 
de empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
- CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de 
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

VI – 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; 

VII – Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou somente da último termo de 
aditivo consolidado. 

10.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver relativo 
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da 
licitante; 

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a 
apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

10.1.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

10.1.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual 
ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal 
isenção. 

10.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório 
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

10.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.1.4.1 A contratada deverá apresentar comprovação de desempenho de atividade, através de 
Atestados ou Certidões, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privada, que 

http://www.tst.jus.br/certidao
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comprovem ter a licitante executado a qualquer tempo, ou estar prestando serviço compatível 
com o objeto da licitação, comprovando a boa qualidade do serviço prestado. Os atestados 
devem conter o nome do órgão contratante, CNPJ, endereço, telefone, nome e cargo do 
responsável pela expedição.  

10.1.4.2 Possuir no seu quadro permanente, profissional de nível técnico devidamente registrado no 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT ou nível superior (Engenheiro Mecânico) devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte – CREA a 

comprovação do vínculo do profissional com a empresa deverá se da através carteira de trabalho e 

previdência social ou livro de registro de empregados da empresa ou contrato social no caso de ser sócio 

da empresa, ou, ainda, mediante apresentação de contrato de prestação de serviço com firma 

reconhecida em cartório. Em caso de apresentação de cópia de contrato sem firma reconhecida, o 

condutor do certame deverá oportunizar ao licitante apresentação através de diligência. 

10.1.4.2 Comprovante de Registro e Regularidade no Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT 
ou no CREA/CONFEA em nome da licitante (pessoa jurídica) e do responsável técnico pela 
empresa (pessoa física). 

 

10.1.5 ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO. 

10.1.5.1 Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores 
de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III 
ao Edital). 

10.2 DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

10.2.4 As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão 
apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-
financeira e técnica, sob pena de inabilitação. 

10.2.5 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez 
que atenda a todas as demais exigências do edital. 

10.2.5.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.2.6 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. 

10.2.6.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.2.7 A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao órgão que promove a licitação convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame. 

10.2.8 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; 

10.3 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

10.3.4 Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados 
juntamente com a proposta de preços, no momento do cadastro inicial da proposta, exclusivamente por meio de 
campo próprio no Sistema, em último caso, sob justificativa de alguma diligência, quando solicitado pelo 
pregoeiro, poderá ocorrer o envio poderá através do e-mail: licitação@ipanguacu.rn.gov.br. 

10.3.5 Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 
reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário do(a) órgão que promove a licitação, 
desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial de acordo com o estabelecido 
no edital. 
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10.3.6  Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou 
todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e 

referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. 

10.3.7  As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão 
expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, 
exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar 
datada dos últimos 30 (trinta) dias. 

10.3.8  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.3.9  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a 
documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando 
sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

10.3.10  No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

10.3.11  No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

10.3.12  Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 
proposta que melhor atenda a este edital. 

10.3.13  Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

11 DOS RECURSOS: 

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30(trinta) minutos. 

11.1.4 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando 
o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

11.1.5 Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.1.6 Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer a 
Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, situado na Avenida Luiz Gonzaga, 800 – Ipanguaçu/RN, CEP 59.508-000, de 
segunda à sexta-feira, das 07:00 às 13:00. 

11.2 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

11.2.4 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não 
serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou 
enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

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

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 

11.5 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados 
legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 



  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

   CNPJ nº 08.085.318/0001-24 

   Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro – Ipanguaçu/RN 

Fone: (084) 3335-2540 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 
TEL: (084) 3335-2540. E-MAIL: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br 
Endereço: Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro –Ipanguaçu/RN 

PÁGINA 11 

 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

12.1 O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 
em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, à autoridade superior ao pregoeiro, com 
competência para decidir recursos. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 

13 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

13.1 Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de contrato ou 
retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente.  

13.2 O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei nº 
8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VII deste Edital ou as disposições constantes de 
instrumento equivalente. 

13.3 O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
convocação para assinar. 

13.3.4 O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez 
por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão que promove a licitação. 

13.3.5 Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o do(a) órgão que promove a 
licitação poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

13.3.6 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital. 

13.4 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

13.5 O prazo de vigência do contrato será de acordo com o estabelecido no termo de referência, prorrogável na 
ocorrência de uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993. 

13.6 Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VII deste Edital, ou instrumento 
equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II – critérios para o recebimento do objeto; 

III – prazos e condições de pagamento; 

IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais 
antecipações de pagamentos. 

13.7 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela 
licitante vencedora. 

13.8 Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas no termo de referência ou 
contrato ou portaria de designação). 

13.9 O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência, 
Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VII, ou instrumento 
equivalente. 

14 DA FISCALIZAÇÃO: 

14.1 Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de 
acompanhar a execução do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo VII deste 
Edital, ou no instrumento equivalente. 
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15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, não aceitar a Nota 
de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e de contratar com o A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais. 

15.2 A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993, 
aplicada ao pregão subsidiariamente. 

15.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 
após o encerramento da fase de lances. 

15.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, impedimento de 
licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

15.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, garantida a prévia 
defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VII deste edital ou dispostas em instrumento 
equivalente. 

15.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e 
subsidiariamente na norma municipal que discipline o processo administrativo. 

15.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao órgão que promove a licitação, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

15.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF ou cadastro Estadual ou Municipal. 

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU poderá revogar este Pregão por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que 
observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

16.1.4 A anulação do pregão induz à do contrato. 

16.1.5 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

16.2 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido 
apresentados para fins de classificação e habilitação. 
16.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do órgão que promove a licitação. 
16.4 O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou 
desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 
16.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
16.6 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser 
prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 
16.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante 
que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 
16.8 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.8.4 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
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16.9  O foro da cidade de IPANGUAÇU, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o 
designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente 
Edital. 
16.10  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico 
mencionado neste Edital. 
16.11  Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão que 
promove a licitação, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

16.12  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br e também através do e-mail: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br 

16.13 Os recursos orçamentários para cobrir a despesa constaram da fase interna do processo e possuem a seguinte 
rubrica:  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2003.339039.15000000 – SEC. MUN. DE PLAN. ADM. E TRANSP 
2006.339039.15001001 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. E CULT. 
2061.339039.15500000 – QSE 
2015.339039.15000000 – SEC. MUN. DE OBRAS  
2002.339039.15000000 – GABINETE  
2007.339039.15001002 – FUNDO MUN. DE SAÚDE 
2027.339039. 16000000 – CUSTEIO  
2016.339039. 15000000 – ESPORTE 
2018.339039. 15000000 – AGRICULTURA 

17 ANEXOS: 

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

17.1.4  ANEXO I - Termo de Referência; 

17.1.1.1. ANEXO 01 - Modelo de Relatório de Manutenção Preventiva 
17.1.1.2. ANEXO 02 - Modelo de Relatório de Manutenção Corretiva 

17.1.5 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços 

17.1.6 ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

17.1.7  ANEXO IV– Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

17.1.8  ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

17.1.9 ANEXO VI – Minuta de Contrato. 

17.1.10 ANEXO VII – Modelo de Proposta 

Ipanguaçu/RN, 26 de abril 2022. 

 

 

Gicely Assunção de Oliveira 
Pregoeira  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. DO OBJETO 

 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, 

corretiva e instalação de aparelhos refrigerados (ar condicionado, geladeira, 

freezers e bebedouros) e ventiladores das diversas secretarias da Prefeitura 

Municipal de Ipanguaçu/RN. 

 

 
LOTE 1 – ARES CONDICIONADOS 

 

 
ITEM 

 
SERVIÇO 

 
QUANTIDADE 

DE 
SERVIÇOS 

 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
SERVIÇO  

 
VALOR TOTAL 

01 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

em ar condicionado 

tipo Split 7.000 Btus. 

 
20 

  

02 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

em ar condicionado 

tipo Split 9.000 Btus. 

150   

03 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

em ar condicionado 

tipo Split 12.000 Btus. 

180   

04 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

em ar condicionado 

tipo Split 18.000 Btus. 

80   

05 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

60   
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em ar condicionado 

tipo Split 24.000 Btus. 

06 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

em ar condicionado 

tipo Split 30.000 Btus. 

120   

07 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

em cortina de ar. 

 
10 

  

08 Instalação de ar- 

condicionado tipo Split 

9.000 Btus. 

30   

09 Instalação de ar 

condicionado tipo Split 

12.000 Btus. 

30   

10 Instalação de ar 

condicionado tipo Split 

18.000 Btus. 

30   

11 Instalação de ar 

condicionado tipo Split 

24.000 Btus. 

20   

12 Instalação de ar 

condicionado tipo Split 

30.000 Btus. 

30   

13 Instalação de cortina 

de ar. 

10   

14 Recarga de gás Tipo 

R410 (por 

equipamento) 

30   

15 Recarga de gás Tipo 

R22 (por equipamento) 

30   

16 Troca de capacitores 20   
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da turbina.  

17 Troca de capacitores 

duplos da 

condensadora.  

30   

VALOR TOTAL  

 
LOTE 2 - VENTILADORES 

 

 
ITEM 

 
SERVIÇO 

 
QUANTIDADE 

DE 
SERVIÇOS 

 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
SERVIÇO  

 
VALOR TOTAL 

01 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

em ventilador de 

teto/parede. 

 
300 

  

02 Instalação de ventilador 

teto/parede. 

100   

VALOR TOTAL  

 

 
LOTE 3 – FREEZER, GELADEIRA/REFRIGERADOR E BEBEDOURO. 

 

 
ITEM 

 
SERVIÇO 

 
QUANTIDAD

E DE 
SERVIÇOS 

 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
SERVIÇO  

 
VALOR TOTAL 

01 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

em freezer 

horizontal/vertical. 

 
150 

  

02 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva 

em 

geladeira/refrigerador. 

150   

03 Serviço de manutenção 150   
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corretiva e preventiva 

em bebedouro. 

 Recarga de gás R134 

(por equipamento) 

30   

VALOR TOTAL  

2. JUSTIFICATIVA 

 

O presente termo de referência tem o objetivo de orientar a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção 
preventiva, corretiva e instalação de aparelhos refrigerados (ar condicionado, 
geladeira, freezers e bebedouros) e ventiladores das diversas secretarias da 
Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN. 

A qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados e a ampla 
utilização de sistemas de ar condicionados no país, em função das condições 
climáticas, levaram as autoridades competentes à preocupação com a saúde, 
bem-estar, conforto, produtividade e absenteísmo relativos ao trabalho dos 
ocupantes dos ambientes climatizados. 

A qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados é 
determinante para a ocorrência da “Síndrome dos Edifícios Doentes”, risco 
potencializado pela existência de salas sem janelas ou com pouca ventilação 
no edifício da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu. Instalações inadequadas, 
operação e manutenções precárias dos sistemas de climatização, favorecem a 
ocorrência e o agravamento de problemas de saúde e representam riscos a 
servidores, prestadores de serviços e visitantes. 

Ademais, se faz necessário a manutenção de equipamentos 
refrigerados, tais como freezer, geladeira/refrigerador e bebedouro, além de 
ventiladores, com o fito de melhorar a prestação dos serviços públicos. 

Por fim, justifica-se a presente licitação em lotes, por ser esta mais 
satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que é notório o 
fato de que ao se utilizar de muitos prestadores de serviços,   aumenta-se   a   
incidência   de   possibilidades   de   atrasos e de indisponibilidade do serviço 
por ausência de sincronia entre os prestadores, o que traria prejuízos à 
Administração Municipal. 

Outrossim, ao  agregar  o  quantitativo  de  recursos  em LOTES, 
consegue-se maiores vantagens nos preços em relação à compra segmentada, 
pois há um  montante  maior  de  serviços  a  serem  adquiridos, atendendo o 
princípio da razoabilidade e da economicidade para a Administração. 

 
3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

3.1.1. A manutenção preventiva tem por objetivo evitar a ocorrência 

de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, 



  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

   CNPJ nº 08.085.318/0001-24 

   Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro – Ipanguaçu/RN 

Fone: (084) 3335-2540 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 
TEL: (084) 3335-2540. E-MAIL: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br 
Endereço: Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro –Ipanguaçu/RN 

PÁGINA 18 

 

conservando-os dentro dos padrões de operacionalidade e 

segurança e em perfeito estado de funcionamento. 

3.1.2. Os serviços de manutenção dos equipamentos compreendem 

a higienização e revisão completa do aparelho, conforme 

quadro abaixo: 

3.2. Quadro 01: Listagem dos Serviços de Manutenção Preventiva dos 

Equipamentos (quando aplicável ao equipamento): 

3.2.1. Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete de acordo 

com as normas dos fabricantes; 

3.2.2. Limpeza da parte externa do condicionador de ar; 

3.2.3. Remoção, limpeza e lavagem dos filtros de acordo com as 

normas dos fabricantes; 

3.2.4. Verificação dos rolamentos e mancais dos 

ventiladores/motores, e se é necessário troca dos rolamentos; 

3.2.5. Medição e registro de tensão e amperagem do equipamento 

em operação com compressor armado, medido com auxilio do 

amperímetro; 

3.2.6. Limpeza das serpentinas de evaporação e condensadores, 

com a devida desmontagem das peças; 

3.2.7. Limpeza da bandeja – parte de condensação; 

3.2.8. Verificação de fuga de gás refrigerante, com a reposição se 

necessário; 

3.2.9. Verificação com eventual correção do nível de ruído e 

vibrações anormais; 

3.2.10. Medição e registro da tensão e corrente elétrica dos 

motores dos compressores; 

3.2.11. Verificar funcionamento dos controles remotos, caso tenha; 

3.2.12. Verificação dos visores das linhas de líquido quanto à 

presença de umidade no sistema, com utilização de bomba de 

vácuo; 

3.2.13. Medição com registro da temperatura da serpentina de 

resfriamento, bem como, do superaquecimento; 

3.2.14. Verificação com correção dos sistemas de encaixe dos 

painéis de acesso ao gabinete; 

3.2.15. Limpeza externa dos gabinetes; 

3.2.16. Verificar a drenagem de água; 

3.2.17. Substituir isolações térmicas danificadas nas tubulações; 

3.2.18. Eliminar possível mau contato no cabo de alimentação, 

disjuntores e pontos de interligação; 

3.2.19. Limpeza das bandejas de drenagens; 
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3.2.20. Eliminar ruídos anormais; 

3.2.21. Verificar se há fuga de energia para a carcaça do aparelho; 

3.2.22. Verificar e eliminar possíveis pontos de vazamento de 

fluído refrigerante (conexões e válvulas); 

3.2.23. Verificar e executar reparos no contador magnético do 

compressor; 

3.2.24. Medição e registro das temperaturas em operação dos 

motores ventiladores; 

3.2.25. Verificação interna dos gabinetes, com eventual correção 

termo acústica – parte de evaporação; 

3.2.26. Medição e registro das pressões dos compressores de 

descarga, nas linhas de sucção e bomba de óleo (no caso de 

semi-hermético) com eventual ajuste de pressões; 

3.2.27. Verificação de válvulas de expansão termo acústicas parte 

de condensação; 

3.2.28. Eliminar pontos de obstrução de sujeira nas aletas do 

condensador; 

3.2.29. Operação do termostado de modo a desarmar e rearmar o 

compressor, verificando a existência de ruídos ou vibrações, 

providenciando, se necessário, sua correção; 

3.2.30. Remoção do aparelho, inspeção e ajuste dos parafusos de 

fixação do compressor, motor, ventilador e estrutura; 

3.2.31. Retirar as turbinas das unidades internas para limpeza, 

(com cuidado para não remover acessórios de 

balanceamento); 

3.2.32. Limpeza de bandeja coletora de água de condensação e 

tubulação de drenagem; 

3.2.33. Verificar a isolação elétrica do compressor e do motor de 

ventilador; 

3.2.34. Executar reparos de desgastes de eixos, buchas, mancais 

de rolamento e lubrificação do motor do ventilador; 

3.2.35. Limpar e higienizar o evaporador e bandejas de drenagens; 

3.2.36. Lavar a serpentina do condensador e peças comuns com 

máquina adequada, aplicando produtos desengraxantes 

conforme normas do Ministério da Saúde, se necessário; 

3.2.37. Montar o equipamento de forma adequada; 

3.2.38. Se necessário, remoção do aparelho para a oficina e 

execução dos serviços relacionados abaixo; 

3.2.39. Desmonte e limpeza das serpentinas do condensador 

evaporador; 
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3.2.40. Realização de tratamento anticorrosivo do chassi e da 

bandeja interna; 

3.2.41. Verificação e troca de capacitor; 

3.2.42. Verificação dos componentes elétricos, cabo de 

alimentação e, se necessário, sua substituição. 

3.2.43. Gás refrigerante para reposição. 

3.3. Se durante a manutenção preventiva, houver pane, a Contratada 

deverá: 

3.3.1. Realizar a análise do equipamento; 

3.3.2. Emitir relatório contendo a descrição do problema e das peças 

a serem trocadas, que deverá conter a assinatura do técnico 

que prestou o serviço, conforme modelo constante no Anexo 

01 do Termo de Referência; 

3.3.3. Encaminhar relatório ao Fiscal da Ata de registro de preço, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis da execução dos serviços, como 

condição para o atesto do Fiscal da ata de registro de preço na 

Nota Fiscal referente aos serviços prestados; 

3.3.4. Caso seja necessária a substituição de algum dos insumos 

descritas a Contratada deverá fazer sua troca imediata sem 

ônus para a contratante. 

3.3.5. Além dos serviços acima, caberá à Contratada a execução de 

outras ações recomendadas pela boa técnica e pelos 

fabricantes dos produtos e equipamentos, de forma a atender a 

satisfatória manutenção, buscando assim realizar a 

manutenção preventiva. 

3.3.6. O prazo para executar a manutenção preventiva será de 05 

(cinco) dias úteis contatos do recebimento da ordem de 

serviço; 

3.3.7. A contratada somente poderá executar a manutenção 

preventiva após emissão e recebimento da ordem de serviço 

devidamente empenhada; 

3.3.8. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade 

pelo deslocamento de seus técnicos ao local da execução dos 

serviços objeto da ata de registro de preços, pela retirada e 

entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, 

frete e seguros correspondentes; 

3.3.9. Os seguintes insumos estão incluídos na manutenção 

preventiva a cargo e ônus da Contratada: fusíveis, parafusos, 

terminais elétricos, graxas, solventes, produtos químicos de 

limpeza, materiais contra a corrosão e para proteção 
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antiferruginosa, tinta, lixa, silicone, underseal, fita isolante, 

álcool, filtro secador, espuma de vedação, massa de vedação, 

vaselina, estopas, sacos plásticos para acondicionamento e 

produtos de limpeza em geral. 

3.3.10. A contratada deverá afixar no aparelho em que foi realizada 

a manutenção preventiva um adesivo contendo informação 

sobre a data que foi realizada a manutenção preventiva, bem 

como informar também a data prevista para a nova 

manutenção preventiva. 

 
3.4. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

 
3.4.1. A manutenção corretiva tem por objeto todos os procedimentos 

necessários a recolocar os equipamentos defeituosos em 

perfeito estado de funcionamento, compreendendo, inclusive, 

recarga de gás e as necessárias substituições de peças 

defeituosas, ajustes e reparos necessários, de acordo com os 

Manuais e Normas Técnicas específicas para os 

equipamentos; 

3.4.2. Quando houver necessidade da realização da manutenção 

corretiva detectada pela Prefeitura Municipal haverá 

convocação por e-mail e/ou telefone, devendo a Contratada 

emitir relatório conforme anexo 02 a ata de registro de preço 

contendo descrição do defeito ao aparelho de ar condicionado, 

quantidade e especificação a serem substituídas, para 

aprovação da secretaria; 

3.4.3. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre 

que houver emissão de Ordem de Serviço, cuja motivação seja 

uma chamada por parte da Prefeitura Municipal ou quando 

forem detectados problemas pelo técnico da contratada 

quando da realização das manutenções preventivas; 

3.4.4. No caso de necessidade de troca de peças, o fiscal deverá 

realizar a solicitação das mesmas, que deverão ser 

substituídas pelas defeituosas, e a Contratada será convocada 

novamente para a prestação do serviço de manutenção 

corretiva; 

3.4.5. Após autorização, efetuar as trocas de peças necessárias ao 

bom funcionamento do sistema de ar condicionado; 
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3.4.6. As peças, quando substituídas (peças que apresentarem 

defeitos), deverão ser apresentadas a secretaria solicitante 

após o conserto dos equipamentos; 

3.4.7. As recargas de gás deverão ser registradas no relatório do 

Anexo 02 da ata de registro de preço e pagas conforme a 

necessidade, observada a estimativa anual; 

3.4.8. Caberá a secretaria solicitante à responsabilidade por 

acompanhar a execução dos serviços e autorizar o pagamento, 

bem como entregar à Contratada as peças trocadas para que 

seja dada a destinação ambiental correta; 

3.4.9. Nos casos de manutenção corretiva, o início do atendimento 

não poderá ultrapassar o prazo de (vinte e quatro) horas; 

3.4.10. Entende-se por início de atendimento a hora de chegada 

do técnico às instalações da Prefeitura Municipal; 

3.4.11. O término da manutenção do equipamento não poderá 

ultrapassar o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do 

início do atendimento; 

3.4.12. Entende-se por término de reparo do equipamento, a sua 

disponibilidade para uso em perfeitas condições de 

funcionamento no local onde está instalado, estando 

condicionado à aprovação da secretaria solicitante; 

3.5. Os serviços prestados na manutenção corretiva serão pagos da seguinte 

forma: 

 
3.5.1. Nos casos em que, em função da natureza do defeito 

apresentado nos condicionadores de ar, haja necessidade de 

desloca-lo até a oficina da licitante adjudicatária, será 

necessária a autorização do Fiscal da ata de registro de preço, 

observando que o deslocamento não incorrerá em qualquer 

ônus adicional para a Prefeitura Municipal; 

3.5.2. Após a prestação do serviço de manutenção corretiva, que é 

posterior a análise pela Contratada, deverá ser emitido o 

relatório dos serviços prestados (Anexos 2) pela Contratada, o 

qual deve conter a discriminação dos serviços prestados e das 

horas despendidas para os reparos; 

3.5.3. O relatório deverá ser revisado pela secretaria solicitante, a 

quem caberá solicitar a Ordem de Serviços. Após a execução 

do serviço o fornecedor emitirá a nota fiscal para posterior 

pagamento; 
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3.5.4. A nota fiscal deve ser emitida pela Contratada e encaminhada 

à secretaria solicitante. 

 
3.6. DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

3.6.1. A instalação dos equipamentos é de responsabilidade da 

Contratada, que deve se responsabilizar por todos os custos e 

deve obedecer e 

seguir rigorosamente o manual do fabricante, e conforme 

normas da ABNT. 

3.6.2. O serviço de instalação do equipamento deve contemplar a 

mão de obra, fornecimento de 

todos os materiais e acessórios referentes à instalação, todos 

os materiais e acessórios 

referentes à instalação devem ser novos, e de primeiro uso. 

3.6.3. Os equipamentos devem ser instalados nos locais indicados 

em ordem ser serviço; 

3.6.4. Não serão admitidos rasgos ou furos em nenhum elemento 

estrutural. Caso essa 

seja a única opção, deverá ser emitido relatório técnico 

mostrando a necessidade e que não 

causará prejuízo ao elemento estrutural. 

3.6.5. A empresa vencedora deverá providenciar a instalação dos 

aparelhos de ar condicionado, 

contemplando todos os materiais necessários, tais como: 

tubulações, eletrodutos e demais 

itens necessários para o correto funcionamento do 

equipamento. 

3.6.6. A instalação dos equipamentos deve seguir rigorosamente o 

manual do fabricante e 

Normas da ABNT. 

 
3.7. RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

3.7.1. Para toda intervenção preventiva, a Contratada emitirá um 

Relatório conforme modelo anexo 01, que deverá especificar; 

3.7.2. Descrição sumária dos serviços de consertos realizados em 

cada equipamento, com a relação das peças substituídas, com 

a indicação da marca, modelo, n° de série e n° de tombamento 

patrimonial do equipamento reparado; 

3.7.3. Data da execução dos serviços; 
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3.7.4. Condições inadequadas encontradas ou iminência de 

ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento 

dos equipamentos consertados; 

3.7.5. Assinaturas dos responsáveis pela guarda dos equipamentos 

reparados, com indicação da matrícula e nome legível; 

3.7.6. A contratada poderá requerer, por meio escrito endereçado à 

secretaria responsável, a prorrogação por igual período dos 

prazos previstos neste termo, em caso de fato justo e razoável. 

A secretaria avaliará o pedido e poderá acatá-lo ou não; 

3.7.7. Durante a análise do pedido de prorrogação dos prazos não 

haverá suspensão, devendo a Contratada solicitar sua 

prorrogação antes do termo final sob pena de incidência das 

penalidades previstas neste Termo de Referência. 

 
 
 

3.8. RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

3.8.1. Para toda intervenção corretiva a Contratada emitirá um 

Relatório conforme modelo contido no Anexo 02 deste Termo 

de Referência, registrando detalhadamente os serviços 

executados, devendo consignar, entre outras ações, as 

seguintes: 

3.8.2. Marcar no campo adequado se é “visita ou análise” ou 

“execução da manutenção”; 

3.8.3. Descrição sumária dos serviços de análise realizada, se for 

primeira visita, ou dos consertos realizados em cada 

equipamento, com a relação das peças substituídas, a 

indicação da marca, modelo, n° de série e n° de tombamento 

patrimonial do equipamento reparado; 

3.8.4. Data da visita; 

3.8.5. Número da Ordem de Serviço se houver, ou data da 

convocação pela Prefeitura Municipal; 

3.8.6. Condições inadequadas encontradas ou iminência de 

ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento 

dos equipamentos consertados; 

3.8.7. Assinatura do técnico responsável e do servidor que 

acompanhou os serviços, com a indicação da matrícula e nome 

legível; 

3.8.8. O Relatório de Manutenção Corretiva, conforme Anexo 2, 

deverá ser encaminhado no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 

execução dos serviços; 
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3.8.9. A Contratada poderá requerer, por meio escrito endereçado a 

secretaria solicitante, a prorrogação por igual período dos 

prazos previstos neste Termo de Referência, em caso de fato e 

razoável. A secretaria avaliará o pedido e poderá acatá-lo ou 

não. 

3.8.10. Durante a análise do pedido de prorrogação não haverá 

suspensão dos prazos, devendo a Contratada solicitar sua 

prorrogação antes do termo final sob pena de incidência das 

penalidades previstas neste Termo de Referência. 

 
3.9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 
3.9.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser 

executados segundo especificações constantes deste Termo 

de Referência. 

3.9.2. Os serviços de manutenção preventiva compreendem a 

verificação do estado de conservação do sistema de ar 

condicionado da Prefeitura Municipal, com consequentes 

reparos, se necessários, de modo a mantê-lo em perfeito 

estado de funcionamento. 

3.9.3. Os serviços de manutenção corretiva correspondem à 

aplicação de medidas necessárias a corrigir falhas que 

impeçam ou dificultem o funcionamento do sistema de ar 

condicionado. É o tipo de manutenção mobilizada após a 

ocorrência de defeitos ou falhas no funcionamento. 

3.9.4. Os serviços deverão ser executados dentro das normas de 

segurança do trabalho previstas na legislação vigente, com os 

devidos equipamentos de segurança e de acordo com as 

normas da ABNT correspondentes ao escopo dos serviços 

propostos. 

3.9.5. Executar os serviços conforme a NBR 13971 (Sistema de 

Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – 

Manutenção Programada) da ABNT, e portaria 3.523/98 do 

Ministério da Saúde e Resolução RE n° 9, de 16 de janeiro de 

2003, (Orientação Técnica de Padrões e Referências de 

Qualidade do Ar Interior, em Ambientes Climatizados 

Artificialmente de Uso Público e Coletivo) da Diretoria da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

3.9.6. Após 01 (um) dia útil da assinatura da ata de registro de preço, 

a Ordem de Serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva 
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poderá ser emitida, devendo a contratada retirá-la no prazo 

máximo de 01 (um) dia útil de sua emissão. 

3.9.7. A Secretaria solicitante não aceitará ou receberá qualquer 

serviços com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo 

com as especificações e condições constantes deste Termo de 

Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 

técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à Contratada efetuar 

os reparos necessários em prazo a ser determinado, sem 

direito a indenização, sob pena de aplicação de sanções 

previstas e/ou rescisão contratual. 

3.9.8. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão 

ser novos e estarem de acordo com as especificações deste 

termo de referência. 

3.9.9. A ata de registro de preço, bem como os direitos e obrigações 

dela decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou 

transferido, total nem parcialmente, nem ser executado em 

associação do contratado com terceiros, sem autorização 

prévia da Prefeitura Municipal, por escrito, sob pena de 

aplicação de sanção ou de rescisão contratual. 

3.9.10. Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas 

entre o contratado e empresas, deverão ser comunicadas ao 

Tribunal e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das 

regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão 

contratual. 

3.9.11. Os serviços serão executados no horário compreendido 

entre 08 (oito) horas e 18 (dezoito) horas, de segunda-feira a 

sexta-feira, podendo ser realizados em outros horários por 

solicitação da Prefeitura Municipal. 

 
3.10. OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.10.1. Deverá ser efetuado rigoroso controle dos serviços, 

materiais e mão de obra; 

3.10.2. Em caso de dúvidas ou interpretações não esclarecidas, 

consultar o Fiscal da ata de registro de preço; 

3.10.3. A Contratada somente poderá utilizar-se de outros modelos 

de relatórios com a aprovação do Fiscal da ata de registro de 

preço. 

3.10.4. Detalhes que porventura facilitem a execução dos serviços 

em questão serão abordados com a Contratada; 
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3.10.5. Não deverão ser aceitos, em hipótese alguma, produtos de 

baixa qualidade ou ainda sem certificação do INMETRO ou 

outro sistema de certificação de qualidade, quando exigíveis. 

 
4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA 

 

4.1. A contratada deverá apresentar comprovação de desempenho de 

atividade, através de Atestados ou Certidões, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privada, que comprovem ter a licitante executado a qualquer 

tempo, ou estar prestando serviço compatível com o objeto da licitação, 

comprovando a boa qualidade do serviço prestado. Os atestados devem conter 

o nome do órgão contratante, CNPJ, endereço, telefone, nome e cargo do 

responsável pela expedição.  

4.2. Possuir no seu quadro permanente, profissional de nível técnico 

devidamente registrado no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT 

ou nível superior (Engenheiro Mecânico) devidamente registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte – CREA a 

comprovação do vínculo do profissional com a empresa deverá se da através 

carteira de trabalho e previdência social ou livro de registro de empregados da 

empresa ou contrato social no caso de ser sócio da empresa, ou, ainda, 

mediante apresentação de contrato de prestação de serviço com firma 

reconhecida em cartório. Em caso de apresentação de cópia de contrato sem 

firma reconhecida, o condutor do certame deverá oportunizar ao licitante 

apresentação através de diligência. 

4.3 Comprovante de Registro e Regularidade no Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais – CRT ou no CREA/CONFEA em nome da licitante 

(pessoa jurídica) e do responsável técnico pela empresa (pessoa física). 

 

 

 

O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu 

representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega 

mão de obra que constitua violação ao disposto naquele preceito 

constitucional. 

 

5. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

 

5.1 Acompanhar, fiscalizar, zelar pela boa qualidade do serviço, receber, 

conferir e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA; 
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5.2 Comunicar imediatamente à Contratada, quaisquer anormalidades 

apresentadas no funcionamento das máquinas, interrompendo seu uso se 

assim for recomendado; 

5.3 Efetuar o pagamento à Contratada conforme previsto neste Termo, após o 

cumprimento das formalidades legais; 

5.4 Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da Contratada que 

ensejaram sua contratação, embora, deva esta manter estas condições durante 

a execução do contrato. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
6.1. Prestar os serviços na forma ajustada; 

6.2. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de 

qualificação referentes à execução dos serviços de manutenção ora 

requisitados neste Termo de Referência; 

6.3. Apresentar, durante a execução do Contrato, se solicitado, os 

documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto 

às obrigações assumidas na contratação, em especial os encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

6.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas 

dos seus empregados e outros que venha a contratar para o cumprimento 

de suas atribuições contratuais; 

6.5. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da 

execução do contrato; 

6.6. Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar, 

acompanhar, controlar, avaliar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer 

serviço que não atenda as exigências que lhe forem solicitadas por escrito; 

6.7. Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado 

em todos os níveis de trabalho; 

6.8. Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços 

necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na 

execução do trabalho, sempre que a ela imputáveis; 

6.9. Responder pelos serviços que executar, na forma do contrato e da 

legislação aplicável; 

6.10. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado com os 

equipamentos da CONTRATANTE em decorrência da manutenção; 

6.11. Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverá analisar o 

Termo de Referência de  modo  a  não  incorrer  em  omissões  que  jamais  

poderão  ser  alegadas    em função    de  eventuais  pretensões  de  
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acréscimos  de  preços,  alteração  da  data  de  entrega ou de qualidade 

dos serviços.  

6.12. Os equipamentos de  reposição que  apresentarem  desconformidades  

com  as exigências do  Termo  de  Referência,  não  serão  recebidos  

definitivamente,  devendo  ser imediatamente substituído pela 

CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Ipanguaçu.  

6.13. Cabe a CONTRATADA consultar com antecedência os seus 

fornecedores quanto aos  prazos  de  entrega  do  material especificado(em  

caso  de  reposição  de  peças),  não cabendo, portanto, a justificativa de 

atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do 

fornecedor. 

 
7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos 

os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 

demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade 

do contrato. 

 

 

8. DO CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 
8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a instalação dos bens, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 

ou defeitos observados. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
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observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente, mensalmente, 

obedecida a Ordem Cronológica de Pagamentos da Prefeitura Municipal de 

Ipanguaçu/RN, devendo o contratado indicar o número da Conta Corrente e 

Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária; 

9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no 

momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do 

contrato. 

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-

line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

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

9.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 

fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no 

do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

9.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 

de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

9.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

9.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao 

SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 

no edital. 

9.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

9.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
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entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

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

9.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis 

pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos.   

9.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

9.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 

contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

9.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 

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

de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

9.14. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na 

forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar a apresentação de 

documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória 

de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e 

justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de 

serviços; 

9.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

9.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 
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10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. Cometer fraude fiscal; 

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a 

Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

10.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas 

que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 

 
10.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite 

de 15 quinze dias; 

10.2.3. Multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor 

total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 

proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 

órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos;  

10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades 

da União com o conseqüente descredenciamento no SICAF 

pelo prazo de até cinco anos; 

10.2.7. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista 

neste subitem também é aplicável em quaisquer das 

hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 

14.1 deste Termo de Referência. 

10.2.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.2.9. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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10.2.10. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III 

e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais 

que: 

10.2.11. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por 

meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.2.12. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 

objetivos da licitação; 

10.2.13. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

10.2.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-

se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

10.2.15. Não correrão os prazos processuais em desfavor da 

CONTRATADA em processo administrativo para aplicação das sanções 

deste item enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o 

Decreto Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 

13.979/20. 

10.2.16. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante 

serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da 

União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

10.2.17. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

10.2.18. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os 

prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá 

cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 

10.2.19. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará 

em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 

da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

10.2.20. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se 

houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
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decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

10.2.21. A apuração e o julgamento das demais infrações 

administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração 

Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

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

10.2.22. O processamento do PAR não interfere no seguimento 

regular dos processos administrativos específicos para apuração da 

ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultante de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

10.2.23. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF. 

 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

11.1 O presente registro de preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses. 

 

 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

 

12.1. As despesas deste processo correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias de cada secretaria municipal, a ser oportunamente informada 

pelo setor de contabilidade. 

 

Ipanguaçu/RN, 26 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E 

TRANSPORTES 
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ANEXO 01  

MODELO DE RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

Nome da empresa:  

N° da Ordem de Serviço:  

Local:  

Data da execução dos serviços:  

 

Deverá ser feito um quadro conforme modelo abaixo, para cada condicionador de ar: 

 

Modelo do equipamento:  

Marca:  

Capacidade:  

N° do Patrimônio:  

Localização do Bem:  

Condições inadequadas encontradas ou iminência 

de ocorrências que possam prejudicar o perfeito. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS EXECUTADOS 

DESCRIÇÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA 
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1. Remoção e limpeza da tampa 

frontal e do gabinete de acordo 

com as normas dos fabricantes: 

   

2. Limpeza da parte externa do 

condicionador de ar: 

   

3. Remoção, limpeza e lavagem 

dos filtros de acordo com as 

normas dos fabricantes: 

   

4. Verificação dos 
rolamentos e mancais 
dos 
ventiladores/motores. Se 

necessário troca de rolamentos: 

   

5. Medição e registro de tensão e 

amperagem do equipamento em 

operação com compressor 

armado, com auxílio do 

amperímetro: 

   

6. Limpeza das serpentinas de 

evaporação e condensadores, 

com a devida desmontagem das 

peças: 

   

7. Limpeza da bandeja – parte de 

condensação: 

   

8. Verificação de fuga de gás 

refrigerante, com a reposição se 

necessário: 

   

9. Verificação com eventual 

correção do nível de ruído e 

vibrações anormais: 

   

10. Medição e registro da tensão 

e corrente elétrica dos motores 

dos compressores: 

   

11. Verificar funcionamento dos 

controles remotos, caso tenha: 

   

12. Verificação dos visores das    
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linhas de líquido quanto à 

presença de umidade no sistema, 

com a utilização de bomba de 

vácuo: 

13. Medição com registro da 

temperatura da serpentina de 

resfriamento, bem como, do 

superaquecimento: 

   

14. Verificação com correção dos 

sistemas de encaixe dos 

painéis de acesso ao gabinete: 

   

15. Limpeza externa dos 

gabinetes: 

   

16. Verificar drenagem:    

17. Substituir isolações térmicas 

danificadas nas tubulações: 

   

18. Eliminar possível mau 

contato no cabo de alimentação, 

disjuntores e pontos de 

interligação: 

   

19. Limpeza das bandejas de 

drenagens: 

   

20. Eliminar ruídos anormais:    

21. Verificar se há fuga de 

energia para a carcaça do 

aparelho: 

   

22. Verificar e eliminar possíveis 

pontos de vazamentos de fluído 

refrigerante (conexões e 

válvulas): 

   

23. Verificar e executar reparos 

no contactor magnético do 

compressor: 

   

24. Medição e registro das 

temperaturas em operação dos 
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motores ventiladores: 

25. Verificação interna dos 

gabinetes, com eventual 

correção termo acústica – parte 

de evaporação: 

   

26. Medição e registro das 

pressões dos compressores de 

descarga, nas linhas de sucção e 

bomba de óleo (no caso de semi-

hermético) com eventual ajuste 

de pressões: 

   

27. Verificação das válvulas de 

expansão termo acústicas parte 

de condensação: 

   

28. Eliminar pontos de obstrução 

de sujeira nas aletas do 

condensador: 

   

29. Operação do termostato de 

modo a desarmar e rearmar o 

compressor, verificando a 

existência de ruídos ou 

vibrações, providenciando, se 

necessário, sua correção: 

   

30. Os usuários usaram 

uniformes: 

   

Observações (anotar o motivo dos serviços não executados) 

 

 

 

 

 

Funcionários que executaram os serviços: 

 



  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

   CNPJ nº 08.085.318/0001-24 

   Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro – Ipanguaçu/RN 

Fone: (084) 3335-2540 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 
TEL: (084) 3335-2540. E-MAIL: licitacao@ipanguacu.rn.gov.br 
Endereço: Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro –Ipanguaçu/RN 

PÁGINA 39 

 

 

 

 

Nome Documento  

Nome Documento  

 

 

Ipanguaçu/RN, de de 20   

Técnico responsável:     

Fiscal da ata:   

 

 

 

ANEXO 2  

MODELO DE RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

Nome da empresa:  

N° da Ordem de Serviço:  

Local:  

Data da execução dos serviços:  

Modelo do Ar:  

Marca:  

Capacidade:  

N° do Patrimônio:  

Localização do Bem:  

Serviços executados:  

Peças trocadas;  

Condições inadequadas encontradas ou iminência 

de ocorrências que possam prejudicar o perfeito 
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funcionamento dos equipamentos 

 

Observações (anotar o motivo dos serviços não executados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipanguaçu/RN, de de 20   

Técnico responsável:     

Fiscal da ata:   
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ANEXO 01  

MODELO DE RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

Nome da empresa:  

N° da Ordem de Serviço:  

Local:  

Data da execução dos serviços:  

 

Deverá ser feito um quadro conforme modelo abaixo, para cada condicionador de ar: 

 

Modelo do equipamento:  

Marca:  

Capacidade:  

N° do Patrimônio:  

Localização do Bem:  

Condições inadequadas encontradas ou iminência 

de ocorrências que possam prejudicar o perfeito. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
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SERVIÇOS EXECUTADOS 

DESCRIÇÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA 

1. Remoção e limpeza da tampa 

frontal e do gabinete de acordo 

com as normas dos fabricantes: 

   

2. Limpeza da parte externa do 

condicionador de ar: 

   

3. Remoção, limpeza e lavagem 

dos filtros de acordo com as 

normas dos fabricantes: 

   

5. Verificação dos 
rolamentos e mancais 
dos 
ventiladores/motores. Se 

necessário troca de rolamentos: 

   

5. Medição e registro de tensão e 

amperagem do equipamento em 

operação com compressor 

armado, com auxílio do 

amperímetro: 

   

6. Limpeza das serpentinas de 

evaporação e condensadores, 

com a devida desmontagem das 

peças: 

   

7. Limpeza da bandeja – parte de 

condensação: 

   

8. Verificação de fuga de gás 

refrigerante, com a reposição se 

necessário: 

   

9. Verificação com eventual 

correção do nível de ruído e 
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vibrações anormais: 

10. Medição e registro da tensão 

e corrente elétrica dos motores 

dos compressores: 

   

11. Verificar funcionamento dos 

controles remotos, caso tenha: 

   

12. Verificação dos visores das 

linhas de líquido quanto à 

presença de umidade no sistema, 

com a utilização de bomba de 

vácuo: 

   

13. Medição com registro da 

temperatura da serpentina de 

resfriamento, bem como, do 

superaquecimento: 

   

14. Verificação com correção dos 

sistemas de encaixe dos 

painéis de acesso ao gabinete: 

   

15. Limpeza externa dos 

gabinetes: 

   

16. Verificar drenagem:    

17. Substituir isolações térmicas 

danificadas nas tubulações: 

   

18. Eliminar possível mau 

contato no cabo de alimentação, 

disjuntores e pontos de 

interligação: 

   

19. Limpeza das bandejas de 

drenagens: 

   

20. Eliminar ruídos anormais:    

21. Verificar se há fuga de 

energia para a carcaça do 

aparelho: 
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22. Verificar e eliminar possíveis 

pontos de vazamentos de fluído 

refrigerante (conexões e 

válvulas): 

   

23. Verificar e executar reparos 

no contactor magnético do 

compressor: 

   

24. Medição e registro das 

temperaturas em operação dos 

motores ventiladores: 

   

25. Verificação interna dos 

gabinetes, com eventual 

correção termo acústica – parte 

de evaporação: 

   

26. Medição e registro das 

pressões dos compressores de 

descarga, nas linhas de sucção e 

bomba de óleo (no caso de semi-

hermético) com eventual ajuste 

de pressões: 

   

27. Verificação das válvulas de 

expansão termo acústicas parte 

de condensação: 

   

28. Eliminar pontos de obstrução 

de sujeira nas aletas do 

condensador: 

   

29. Operação do termostato de 

modo a desarmar e rearmar o 

compressor, verificando a 

existência de ruídos ou 

vibrações, providenciando, se 

necessário, sua correção: 

   

30. Os usuários usaram 

uniformes: 

   

Observações (anotar o motivo dos serviços não executados) 
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Funcionários que executaram os serviços: 

 

 

 

 

Nome Documento  

Nome Documento  

 

 

Ipanguaçu/RN, de de 20   

Técnico responsável:     

Fiscal da ata:   

 

 

 

ANEXO 2  

MODELO DE RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

Nome da empresa:  

N° da Ordem de Serviço:  

Local:  

Data da execução dos serviços:  

Modelo do Ar:  

Marca:  
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Capacidade:  

N° do Patrimônio:  

Localização do Bem:  

Serviços executados:  

Peças trocadas;  

Condições inadequadas encontradas ou iminência 

de ocorrências que possam prejudicar o perfeito 

funcionamento dos equipamentos 

 

 

Observações (anotar o motivo dos serviços não executados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipanguaçu/RN, de de 20   

Técnico responsável:     

Fiscal da ata:   
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXXX/20XX. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/X 

{ARP.DataAssinaturaExtenso}, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, com sede à Avenida Luiz 
Gonzaga, 800 – centro - Ipanguaçu/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.085.318/0001-24, neste ato 
representada pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, Valderedo Bertoldo do Nascimento, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado em Ipanguaçu/RN, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 
07 de agosto de 2014,  e subsidiariamente as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as devidas alterações, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º {ARP.NumeroCertame}/{ARP.ExercicioCertame},  homologado em 
{ARP.DataHomologacaoExtenso}, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue: 

1.                  DO OBJETO 

1.1.             A presente Ata tem por objeto o {ARP.Objeto}, conforme o Termo de Referência, anexo I do 
edital de Pregão Presencial nº {ARP.NumeroCertame}/{ARP.ExercicioCertame}, que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2.                  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1.             O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 {Tabela:ItensDaARPEmSequencia} 

3.       VALIDADE DA ATA 

3.1.             A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 
sua publicação, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último. 

4.       REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1.             A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta 
Ata. 
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4.2.             Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3.             Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 

4.4.             O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1.       A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

4.5.             Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1.       Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

4.5.2.       Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.6.             Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7.             O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1.       Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2.       Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3.       Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

4.7.4.       Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8.             O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9.             O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

4.9.1.       Por razão de interesse público; ou 

4.9.2.       A pedido do fornecedor.  

5.       CONDIÇÕES GERAIS 

5.1.             As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2.             É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
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  {ARP.NomeDoRepresentanteOrgaoGestor} {ARP.NomeDoRepresentanteFornecedor} 

{ARP.NomeOrgaoGestor} {ARP.NomeFornecedor} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n

o
............................ e do CPF n

o
 ........................., 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7
o
 da Constituição Federal, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e  mão-de-
obra infantil. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) . 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

............................................................ 

(representante) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

  

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................e o 
CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei,  de que cumpre os requisitos legais para a 
sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da 
referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei 
Complementar. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V 
M O D E L O 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº ______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 
______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de 
habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações 
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 
 

 
 

Legal 
 

_____________________________ 
Representante 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº XXXXX/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022 

CONTRATAÇÃO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, O 
MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU E DE OUTRO, COMO CONTRATADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, Órgão da Administração Direta, com sede na Avenida 
Luiz Gonzaga, 800 – Centro – Ipanguaçu/RN, CEP 59.508-000, inscrita no CNPJ nº 08.085.318/0001-24, 
representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, VALDEREDO BERTOLDO DO 
NASCIMENTO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do R.G. nº 671.924 - 
ITEP/RN e do CPF nº 429.999.794-87, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, Bairro: 
XXXXXX, CEP: XXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº XXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo (a) Sr(a) XXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado 
civil, residente e domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXXXXX, Nº XXX  – Bairro: XXXXXX - XXXXXX/XX, 
portador(a) a Carteira de Identidade nº XXXXXXXXX – XXX/RN, CPF/MF nº XXXXXXXXXXXX, têm entre 
si justa e acordada a celebração do presente contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666, de 27 de junho de 1993, em sua 
atual redação e ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta vencedora, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 Constituem o objeto do presente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acordo com 
as especificações contidas no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.0  O CONTRATADO obriga-se a realizar o fornecimento em perfeita harmonia e concordância com as 
normas adotadas pelo (a) CONTRATANTE, com observância dos termos do instrumento da Licitação 
deste contrato, em especial ao Termo de Referência. 
2.1 Nos preços estabelecidos estão incluídas todas e quaisquer despesas com o objeto deste 
instrumento. 

2.2 Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas. 

2.3 Reparar, transportar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifique vícios, danos em decorrência do transporte, 
defeitos ou incorreções resultantes de materiais, no prazo máximo de xx (xxx) dias úteis, contados da 
notificação, ou prazo estabelecido no Termo de Referência. 

2.4 Entregar o objeto de acordo com prazo estabelecido no Termo de Referência, contados da 
comunicação da emissão da ordem de compra/serviço. 

2.5 Providenciar a substituição dos produtos não aceitos pelo gestor. 

2.6 Observar e responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações constantes no Termo de 
Referência, sob pena de aplicação de penalidades estabelecidas na Lei 8.666/93. 

    OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

 

b) Emitir a ordem de compra/serviço; 

 

c) Efetuar a inspeção nos equipamentos após a entrega, de acordo com as condições e especificações 
no termo de referência; 
 

d) Indicar os responsáveis pela fiscalização; 
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e) Acompanhar a fiscalização do fornecimento; 
 

f) Rejeitar no todo ou em parte, os fornecimentos que o CONTRATADO executar em desacordo com as 
normas técnicas; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

A vigência deste Contrato será de XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX,  podendo ser prorrogado nos termos da 
lei 8.666/93, pelo interesse da Administração. 
 

3.1.1 O CONTRATADO deverá estar preparado para iniciar o fornecimento dos imediatamente após a 
assinatura do instrumento contratual e emissão da ordem de compra/serviço. 

3.1.1.2 Este contrato poderá ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a administração, suficientemente justificadas pelo CONTRATANTE e aprovado pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal. Por interesse da Administração, o presente contrato poderá ser prorrogado de 
acordo com a Lei nº 8.666, de 1993. 
3.2 As prorrogações autorizadas serão concedidas independentemente de alteração contratual, mas 
sempre procedidas através de termo aditivo ou apostila- mentos. 
CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 Pela efetiva prestação de serviço o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o preço constante de 
sua proposta de preços no valor mensal de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e global de R$ R$ 
XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
Acrescentar tabela com os itens 
4.2 Quando notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de vigência deste instrumento, o 
CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, inclusive quanto 
aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato, mediante celebração de Termo Aditivo, sempre 
precedido de justificativa técnica por parte do CONTRATANTE. 
4.3 O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias da data da entrada nota fiscal no 
Protocolo do CONTRATANTE, após a mesma ser conferida e atestada pelo responsável, de acordo com 
ordem cronológica de pagamentos. 
4.4  Os pagamentos serão realizados após aferição das aquisições efetivamente fornecidas no mês 
de apuração. 
4.5 Fica facultada ao CONTRATANTE a antecipação de pagamento de notas fiscais, mediante 
descontos previamente acordados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO E RECURSOS 

5.1 As despesas com a presente contratação correrão à conta da (s) na (s) dotações orçamentária:  

 

02.002.2003.339030.15000000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E 

TRANSPORTES – SEMPLADT. 

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES 

6.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá sujeitar o CONTRATANTE 
às penalidades seguintes: 

a) advertência;  
b) multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total do fornecimento, em decorrência de atraso injustificado na entrega dos materiais/serviços; 
c) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento, no caso de inexecução total ou 

parcial do mesmo; 
d) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Prefeitura 

Municipal de Ipanguaçu, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e da 
gravidade da falta cometida; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerando, para 
tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade 
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6.2 Será aplicada a multa prevista na Cláusula 6.1 b, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais, 
quando o CONTRATADO: 

f) deixar de executar o objeto deste contrato no prazo avençado; 
prestar os serviços em desacordo com o Edital. 
 
6.3As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido ao CONTRATANTE ou, não 
sendo possível, deverão ser recolhidas pelo CONTRATADO em até 30 (trinta) dias, contados da 
intimação, sob pena de inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial. 

6.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

6.5 As multas e penalidades serão aplicadas pelo CONTRATANTE, através da Assessoria Jurídica do 
Município, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo. 

6.6  O CONTRATADO será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05 (cinco) dias 
para, se o desejar, recorrer à Secretaria de Administração. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO DO CONTRATO 

7.1 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou bilateralmente, sempre 
atendido a conveniência administrativa no interesse do Serviço Público. 

7.2 Os motivos para rescisão do contrato são os enumerados nos art. 77 e 78 de Lei 8.666/93. 
7.2.1 Também caberá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
quando o CONTRATADO transferir, no todo ou em parte, as aquisições, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE. 

7.3 Em qualquer hipótese de rescisão, ao CONTRATADO caberá receber o valor mensal correspondente até 
a data da dissolução do contrato. 

7.4  Ocorrendo a rescisão por um dos incisos elencados no item 8.2, o CONTRATADO responderá se for o 
caso, por perdas e danos, cobrados administrativa ou judicialmente. 
 
CLÁUSULA OITAVA – TRIBUTOS 

8.1 É de inteira responsabilidade do CONTRATADO os ônus tributários e encargos sociais resultantes deste 
Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social. 

8.2 Em caso algum, o CONTRATANTE pagará indenização ao CONTRATADO por encargos resultantes da 
Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES G E R A I S  

9 . 0  Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, e alterações posteriores, como facultam o inc. I do § 3° do art. 62 da referida Lei 
8.666/93, assim como pelas disposições constantes na  Lei  Federal  nº  10.520/2002. 

9.1 A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor XXXXXXXXXXXXX, Matrícula nº XXXX. 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

10.0 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da cidade 
de Ipanguaçu/RN, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Ipanguaçu/RN, XX de XXXX de 20XX  . 

____________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 
CNPJ Nº 08.085.318/0001-24 
PELA CONTRATANTE 
 
____________________________________________________ 
XXXXXXXXXX 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXX 
PELA CONTRATADA 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA 
 

 
LOTE 1 – ARES CONDICIONADOS 

 

 
ITEM 

 
SERVIÇO 

 
QUANTIDADE 
DE SERVIÇOS 

 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
SERVIÇO 

 
VALOR TOTAL 

01 Serviço de manutenção corretiva e 

preventiva em ar condicionado 

tipo Split 7.000 Btus. 

 
20 

 
158,00 

 
3.160,00 

02 Serviço de manutenção corretiva e 

preventiva em ar condicionado 

tipo Split 9.000 Btus. 

150 158,00 23.700,00 

03 Serviço de manutenção corretiva e 

preventiva em ar condicionado 

tipo Split 12.000 Btus. 

180 171,00 30.780,00 

04 Serviço de manutenção corretiva e 

preventiva em ar condicionado 

tipo Split 18.000 Btus. 

80 193,33 15.466,40 

05 Serviço de manutenção corretiva e 

preventiva em ar condicionado 

tipo Split 24.000 Btus. 

60 218,33 13.099,80 

06 Serviço de manutenção corretiva e 

preventiva em ar condicionado 

tipo Split 30.000 Btus. 

120 238,67 28.640,40 

07 Serviço de manutenção corretiva e 

preventiva em cortina de ar. 

 
10 

94,67 946,70 

08 Instalação de ar- condicionado 

tipo Split 9.000 Btus. 

30 358,00 10.740,00 

09 Instalação de ar condicionado tipo 

Split 12.000 Btus. 

30 395,00 11.850,00 

10 Instalação de ar condicionado tipo 

Split 18.000 Btus. 

30 435,00 13.050,00 

11 Instalação de ar condicionado tipo 

Split 24.000 Btus. 

20 438,33 8.766,60 

12 Instalação de ar condicionado tipo 

Split 30.000 Btus. 

30 496,00 14.880,00 

13 Instalação de cortina de ar. 10 248,67 2.486,70 

14 Recarga de gás Tipo R410 (por 30 375,67 11.270,10 
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equipamento) 

15 Recarga de gás Tipo R22 (por 

equipamento) 

30 283,00 8.490,00 

16 Troca de capacitores da turbina. 20 135,67 2.713,40 

17 Troca de capacitores duplos da 

condensadora. 

30 159,67 4.790,10 

VALOR TOTAL 204.829,60 

 
 

 
LOTE 2 - VENTILADORES 

 

 
ITEM 

 
SERVIÇO 

 
QUANTIDADE DE 

SERVIÇOS 
 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
SERVIÇO 

 
VALOR TOTAL 

01 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva em 

ventilador de teto/parede. 

 
300 

76,00 22.800,00 

02 Instalação de ventilador 

teto/parede. 

100 110,33 11.033,00 

VALOR TOTAL 33.833,00 

 

 
LOTE 3 – FREEZER, GELADEIRA/REFRIGERADOR E BEBEDOURO. 

 

 
ITEM 

 
SERVIÇO 

 
QUANTIDADE DE 

SERVIÇOS 
 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
SERVIÇO 

 
VALOR TOTAL 

01 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva em 

freezer horizontal/vertical. 

 
150 

187,33 28.099,50 

02 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva em 

geladeira/refrigerador. 

150 187,33 28.099,50 

03 Serviço de manutenção 

corretiva e preventiva em 

bebedouro. 

150 162,33 24.349,50 

04 Recarga de gás R134 (por 

equipamento) 

30 186,00 5.580,00 

VALOR TOTAL 86.128,50 

VALOR TOTAL 324.791,70 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dados bancários: Banco – Agência – Conta 
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E-mail - Telefone 

 

________________________________ 

Representante Legal 

RG/CPF nº  

 


