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RECIBO DE RETIRA DE EDITAL 

 

 

 
 

 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 - CPL/PMS 
(Processo nº 19/2019-PMS) 

Parecer Jurídico : APROVADO: xxx/2019-PROG/PMS 
 
 
 

Razão Social:  
CNPJ Nº.  
Endereço:  
E-mail:  
Cidade:                                Estado:      Telefone:  
Pessoa para contato:  
 
Recebemos, nesta data, 
 
 
 
 
Cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, e seus anexos. 
 

 
Local: SANTANA, XX de xxxxxx  de 2019. 

 
_____________________________________ 

Assinatura 
 
 
Senhor Licitante, 
 
 
Visando a comunicação futura entre a CPL/PMS e licitante, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do 
edital e remeter ao Pregoeiro da PMS. A não remessa do recibo exime ao Pregoeiro da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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MINUTA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 - CL/PMS 

 
Processo Administrativo nº 19/2019-SEMSA/PMS 

 

 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2019 
 
RETIRADA DO EDITAL: inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: https://santana.portal.ap.gov.br ou de 
2ª a 6ª feira, das 08:00 às 14:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Santana, sito à Avenida Santana, 2975 – 2º 
andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060 
 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
LOCAL DA SESSÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de 
Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060 
 
INÍCIO DA DISPUTA: 19/08/2019, às 09h30min (horário de Brasília) 
 

 
 
A Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da Central Municipal de Licitações – CL/PMS, e este Pregoeiro e equipe 
de apoio designados pelo Decreto 0307/2019 – PMS, levam ao conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na 
modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de EXECUÇÃO 
INDIRETA, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar nº 061 de 16 de 
novembro de 2009, Lei Municipal nº 1.189 de 19 de dezembro de 2017, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e 
subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações posteriores pelo disposto no presente Edital e seus 
respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto deste certame. 
 
Todas as referências de tempo do edital observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e dessa forma serão 
registradas no sistema Presencial. 
 
O Pregão será realizado pelo Pregoeiro José D. Rodrigues Pinto, tendo como equipe de apoio, 
servidores escolhidos entre os componentes da Central de Licitação. 
Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou equipe de apoio indicado neste item, poderão atuar outros servidores 
oficialmente capacitados e designados pela Administração. 
 

JUSTIFICATIVA REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
 
Em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, a inviabilidade da utilização do pregão na 
forma eletrônica deverá ser justificada. Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a ser observado no 
que se refere à opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior 
celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade.  
 
Esse poder de compras (aquisição + contratação) movimentam em torno de 10% a 15% do PIB 
Nacional o que alcança as cifras de aproximadamente 500 bilhões de reais anualmente. Utilizar o poder 
de compra governamental como fator primordial para o desenvolvimento local sustentável é sem dúvida 
uma alternativa segura e inteligente, pois promove o aumento na arrecadação local, gera maior renda a 
sociedade, aumenta a empregabilidade, a melhoria na qualidade de vida, entre tantos outros 
benefícios. Quick, Bruno. (Gerente da Unidade de Politicas Públicas do Sebrae Nacional) 
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Por intermédio do Acórdão 1.056/2017-P, o TCU encaminhou uma série de determinações a 
vários órgãos da administração pública no sentido de que fosse cumprida a disposição consignada 
no art. 3º da Lei 8.666/93, que trata da busca do desenvolvimento nacional sustentável. A partir de  então, várias 
providências foram e estão sendo adotadas, com vistas ao efetivo cumprimento das normas relacionadas à 
sustentabilidade nas licitações públicas. 

Da Sustentabilidade e Compras Públicas,  

A sustentabilidade, contudo, não pode ser considerada apenas sob o aspecto ambiental. Nós, 
seres humanos, também fazemos parte desse meio ambiente, dependemos dele. A qualidade do ambiente em 
que vivemos tem reflexos diretos na qualidade de vida de cada um de nós. Nesse sentido, o aspecto social não 
pode ser desconsiderado. Muito da degradação do nosso planeta, se deve à falta de preocupação com o povo 
que o habita. Desemprego, fome, miséria, violência, abandono, degeneração humana, ausência de informações 
e conhecimento. É preciso que as pessoas possam viver com um mínimo de dignidade e segurança para que a 
sociedade, como um todo, não seja destruída e isso passa forçosamente por políticas públicas que devem ir 
além da questão exclusivamente ambiental. Assim, as ações de governo, em termos de sustentabilidade, de 
compras públicas, não podem ter como foco apenas o meio ambiente, mas também as pessoas que nele vivem. 
Há de se buscar o desenvolvimento sustentável da sociedade através de ações planejadas, de curto, médio e 
longo prazo. 

De acordo com a ONU, “O desenvolvimento que procura satisfazer as 
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa 
possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 
desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 
fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e 
preservando as espécies e os habitats naturais (ONU, 1987)”. 

 

Como visto, a definição da ONU contempla os três aspectos que mencionamos: social, 
econômico e ambiental. A administração pública, ao executar seu orçamento, tem uma importância 
capital nesse processo de desenvolvimento, tornando-se um agente indutor em razão da sua 
importante capacidade de interferência no mercado e na sociedade. Isso pode ser alcançado por 
intermédio de sua política econômica e social, através do seu poder normativo, de suas 
contratações, ações sociais desenvolvidas, preservação do meio ambiente e pela aplicação dos  
recursos à sua disposição de acordo com os requisitos necessários ao desenvolvimento nacional 
sustentável. Já nas questões do desenvolvimento Social Sustentável devem-se levar em conta as 
necessidades de todas as pessoas que façam parte da sociedade. Desse modo, as ações de 
sustentabilidade de cunho social devem ser desenvolvidas com vista a atingir objetivos que beneficiem 
toda a sociedade e não apenas uma parcela dela, regiões mais carentes devem ser priorizadas, 
determinados segmentos da sociedade devem ser atendidos com mais atenção, a educação deve ser 
universalizada, e a geração de renda para as camadas mais pobres e o incentivo às empresas 
regionais são ações que podem propiciar um desenvolvimento social de caráter permanente. (Curso 
Licitação Sustentável – TCU) 

A Lei Complementar no 123/2006 e suas atualizações, trouxe, no seu capitulo V, uma série de 
benefícios e tratamentos diferenciados que devem ser dispensados aos pequenos negócios no acesso 
as compras governamentais. Agora, nosso maior desafio é criar um ambiente melhor para que os 
pequenos negócios possam acessar esses benefícios, incentivando e orientando os gestores públicos 
nas ações das União, Estados, Distrito Federal e Municípios no sentido de dinamizar a economia local 
e melhorar a vida de seu povo. 
 
Com vista no desafio da fomentação do mercado local e regional, o Município de Santana aprovou a 
Lei 1.189 de 19 de dezembro de 2017 em conjunto a Lei Complementar no 123/2006, que tem como 
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objetivo a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, no seu Art. 3º, define 
que as empresas sediadas no município de Santana, terão benefício de até 10% do melhor preço 
válido para a contratação em relação aos concorrentes sediados em outras localidades fora do 
município de Santana. 
 
Optou-se pelo pregão presencial, uma vez que art. 3º da Lei 8.666/93, trata da busca do desenvolvimento 

nacional sustentável, Nessa seara, além de obedecer aos ditames legais estamos realizando tratamento 
diferenciado, simplificado e sustentável, baseado no que foi exposto, concluir-se que a sustentabilidade não 
se refere apenas a preservação ambiental e sim  econômico social, diante disso e de suas prerrogativas a 
aplicação do Pregão presencial, dará maior vantagem para as empresas sediadas no município de Santana, 

cumprindo o que determina a  Lei 1.189 de 19 de dezembro de 2017, em, conjunto com a  Lei 
Complementar no 123/2006. Diante acima exposto justifico a realização de PREGÃO PRESENCIAL. 
 

I – DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa jurídica 
para a Prestação de Serviços de INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT e TIPO JANELA com reposição de peças conforme necessidade, para 
atender à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e suas Unidades Básicas de Saúde - UBS.   
 
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site “www.licitacoes-e.com.br” do Banco do 
Brasil S/A e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I - prevalecerão sempre as descrições 
deste edital e seus anexos. 
 

II – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  
 
2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma eletrônica.  

2.2.  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo 

de até vinte e quatro horas. 

2.3.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, 

exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme previsto no § 4º, do Art. 21 da Lei Nº 8.666/93; 

2.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá (ão) ser enviado(s) ao Pregoeiro, 
até 03 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio Presencial via 
internet, no seguinte endereço: Central de Licitações - Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Santana e pelo e-mail: 
cpl_santana_joserodrigues@hotmail.com, desde que comunicado ao pregoeiro. 
 

III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o deste Pregão 

b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e 

c) comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital. 

3.2. Para participar deste Pregão Presencial, Os interessados deverão apresentar ao pregoeiro na sessão pública 
designada no preâmbulo deste edital,os  (envelope "Proposta") contendo a proposta e o (envelope "Documentação") com os 
documentos exigidos para habilitação. 
 
3.3 - Somente será credenciado um representante por empresa.  
3.4 - Estarão impedidas de participar deste certame as empresas, que:  
3.4.1 - Estiverem sob a aplicação de penalidade(s) referente(s) ao art. 87, incisos III e IV da Lei n.º 8.666/93, ou do art. 7º da 
Lei n.º 10.520/02;  
3.4.2 - Na condição de concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas em consórcio e que forem controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si. 
 

mailto:cpl_santana_joserodrigues@hotmail.com
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IV - DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. Os representantes legais deverão fazer seu credenciamento no ato da abertura da sessão pública deste PREGÃO, 

devendo identificar-se, exibindo Cédula de Identidade ou documento equivalente, para em seguida fazer a entrega dos 

envelopes, conforme subitens abaixo. 

4.2. – Deverá ser apresentado no ato do CREDENCIAMENTO as seguintes declarações: 

- Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação  (Anexo III); 

- Declaração de enquadramento como micro empresa e empresa  de  pequeno  porte (Anexo VII) 

- Declaração de Elaboração da Proposta ( Anexo VIII). 

 

4.3. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar o Estatuto ou Contrato Social 

juntamente com a (s) alteração (ões) que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos 

poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser 

apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição. 

4.4. PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público ou Particular de Mandato 

(procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para formular ofertas e lances de 

preços, emitir declaração, receber intimação, interpor recurso e renunciar à sua interposição, assim como praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do Licitante.  

4.5. A procuração por instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o Contrato Social e suas alterações, ou 

com o Estatuto Social e a ata de eleição da Diretoria em exercício, para se estabelecer a competência da outorga. 

4.6. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere este item 4, não excluirão o 

Licitante do certame, mas impedirão o seu representante de se manifestar e de responder pela empresa Licitante, de 

formular propostas e lances verbais, interpor recursos e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame, salvo 

apresentar contrarrazões. 

4.7. O representante legal ou procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por outro, desde que 

devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do subitem 4.8. 

4.8. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais de uma empresa 

licitante, para disputar o mesmo item ou lote. 

 

Observação 1: Tais documentos, obrigatoriamente, sob pena de  não  ser  aceito o credenciamento,  deverão ser firmados 

pelos responsáveis pela empresa, como por quem estabeleceu o contrato social ou o estatuto de constituição, com 

permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.  

Observação 2:  A documentação necessária ao credenciamento  arrolada  na  alínea  "b",  bem como a procuração por 

instrumento público constante na alínea "c" deverão ser apresentadas por qualquer  processo de cópia, desde que 

autenticadas por Cartório competente ou por servidor da Administração, mediante apresentação do original.  
 

V – DO ENVELOPE DA PROPOSTA  
 
5.1 - O envelope da proposta deverá conter, em sua parte externa, a seguinte identificação: 
 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - PROPOSTA 

Pregão Presencial SRP n° 001/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

DATA DA LICITAÇÃO: 19/08/2019 

 

A proposta de preço deverá ser grafada em moeda corrente nacional, numericamente em seus itens individuais e 

numericamente e por extenso em seu valor total e apresentada em língua portuguesa, datilografada ou impressa por 

qualquer meio Presencial em 1 (uma) via,em papel timbrado do Licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo 

as especificações do objeto a que se refere esta licitação, devendo ainda ser numerada, datada e assinada na última folha e 
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rubricada nas demais, por seu representante legal ou procurador, com poderes para o exercício da representação, na forma 

do item 4, deste Edital. 

 

5.2- Os licitantes poderão cotar o objetos descritos no Termo de Referência - Anexo I, conforme modelo de proposta 

constante do Anexo III. 

5.3- A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via digitada, a indicação do preço unitário e total do item, em moeda 

nacional, com indicação da marca, devidamente datada, rubricada por representante legal, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte: 

a) Designação do número desta licitação, a denominação, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail; 
b) Conter o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data da abertura. Na falta de tal informação 
será considerado proposto o prazo citado nesta alínea; 
5.4- A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste 
edital; 
5.5- Fica(m) vedada(s): 
a) Qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos; 
5.6- Uma vez iniciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no 
resultado final deste Pregão, ressalvadas, apenas, aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 
que serão avaliadas pela autoridade competente da PMS; 
5.7- Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes 
classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior preço e 
as demais, em ordem decrescente de preços ofertados; 
5.8 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais; 
5.9- Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
5.10 - A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa 
e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas; 
5.11 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em um único momento, 
em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser 
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a 
continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente; 
5.12 - A interrupção dos trabalhos de que trata o item anterior, somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após a etapa 
competitiva de lances verbais; 
5.13 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das 
licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos; 
5.14 - Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, 
pelos representantes legais das licitantes presentes; 
5.15 - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe 
de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão; 
5.16 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação" não caberá desclassificar as 
licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento; 
5.17 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou apresentar 
em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, salvo aquela permitida, temporariamente, para 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, será inabilitada, sem prejuízo de serem aplicadas, no que couberem, as 
penalidades previstas neste Pregão e demais cominações legais; 
5.18 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 
que deveriam constar originariamente da proposta/documentação; 
5.19 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 
5.21 - O envelope "Proposta" deverá ser entregue, lacrado, na sessão pública designada no preâmbulo deste edital, 
contendo na parte externa a identificação da licitante (razão social, endereço e CNPJ), conforme especificado, abaixo:  
 

VI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE, observado as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos.   
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VII – DA VISTORIA 
 

9.1. A CONTRATADA poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil 

anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de se inteirar das condições e do 

grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a Secretaria Municipal de Saúde, sito Rua: 

Euclides Rodrigues, 329. Central - CEP: 68.925-192 - Santana-AP, de segunda a sexta-feira, das 08h as 12h. 

9.2- Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, a CONTRATADA não poderá alegar o 

desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das 

obrigações assumidas em decorrência deste Termo de Referência. 

 

VIII - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO.  
 
8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão, os Licitantes devem comprovar, por 
instrumento próprio, poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, entre eles, formulação de ofertas e lances 
verbais, conforme prevê o credenciamento neste Edital; 
8.2. Iniciada a abertura dos envelopes de propostas, não será permitida a participação no certame de outros licitantes; 
8.3. Aprovados os credenciamentos, serão lançados em ata os nomes dos representantes legais ou procuradores dos 
Licitantes; 
8.4. O julgamento das propostas observará a seguinte ordem: 
a) Abertura da proposta e registro de seu preço; 
b) Conformidade da proposta; 
c) Ordenação dos proponentes em ordem crescente para ofertar lance; 
d) Fase de lances; 
e) Definição da proposta classificada em 1º lugar; 
f) Aplicação da LC 123/2006 e Lei nº 1.189/2017-PMS suas alterações; 
g) Negociação com o pregoeiro; 
h) Declaração da proposta classificada em 1º lugar; 
i) Rodada única de lances para aferição do 2º e demais colocados; 
j) Aceitação; 
k) Habilitação; 
l) Declaração vencedor; 
m) Adjudicação. 
8.5. Aberta a sessão, após o credenciamento, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao pregoeiro, em 
envelopes separados, a proposta de preços e a documentação dehabilitação; 
8.6. - PROPOSTA DE PREÇOS - Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura do 
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS; 
8.7. As Propostas de Preços serão organizadas em ordem crescente de preços e rubricadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, e ao final da sessão submetida aos Licitantes presentes, para querendo, rubricá-las; 
8.7.1. - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado critério de menor preço por Lote, conforme 
definido no preâmbulo deste Edital, observadas as especificações e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
exigidos no Edital. 
8.7.2. - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas 
ofertas dos demais licitantes. 
8.8. - Na análise de conformidade das propostas, será verificado o atendimento do detalhamento geral das especificações e 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
8.9. - A análise da aceitabilidade e classificação das propostas de preços compreenderá o exame da compatibilidade das 
características dos serviços ofertados com as especificações e condições de fornecimento indicadas no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
8.10. Serão consideradas inaceitáveis e desclassificadas as propostas: 
a) que não atenderem às condições exigidas neste Edital e em seus Anexos, principalmente se na proposta não constar 
as especificações, no que couber. Também se aplicará quanto ao fator garantia dos serviços, desde que previsto 
no Termo de Referência;  
b) cujos preços após a rodada de lances e/ou negociação ficarem superiores ao estimado pelo órgão solicitante; 
c) cujos preços totais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexequíveis. Serão considerados inexequíveis 
aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo Licitante, quando requeridos. 
8.11. Fase de Lances - Participarão da fase de lances todos os licitantes credenciados com poderes para ofertar lances e 
cuja proposta esteja em conformidade com o edital. 
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8.12. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes ao anteriormente ofertado pelo concorrente. 
8.13. A ordem para os licitantes ofertarem lance será em rodada de lance, com valores crescentes. Iniciando-se pelo lance 
do proponente da menor proposta de preços até o último lance pertencente à proposta de maior valor, estabelecida como 
rodada completa de lances. 
8.14. É garantido ao licitante o direito de ofertar lance em cada rodada completa, até que desista da disputa, ou quando na 
abertura da rodada de lances só restar sua proposta. 
8.15. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da 
etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.16. Iniciada a primeira rodada de lances, esta só se encerrará quando todos os licitantes presentes tiverem se 
manifestado, iniciando-se em seguida novas rodadas, com exclusão dos desistentes, até quando na abertura da última 
rodada de lances só restar uma proposta – sem concorrente para cobri-la, que será definida como proposta classificada em 
1º lugar. 
8.17. – Encerrada a fase de lances com a definição da proposta classificada em 1º lugar, será assegurado nos termos do 
art. 45, I da Lei Complementar nº 123/2006, preferência para contratações de microempresas e empresas de pequeno 
porte, mediante aplicação do empate ficto, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta melhor classificada. E aplicação da Lei 1.189/2017, preferência para contratações de empresas, sediadas no 
município de Santana, desde que as mesmas estejam na margem iguais ou até 10% (dez por cento) à proposta melhor 
classificada, será convocado pelo pregoeiro para apresentar valores inferior ao valor da menor proposta, após a fase de 
lances  
8.18. - Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte ou a sediadas em Sanatana, mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta, menor que a classificada em primeiro lugar nos lances, sob pena de preclusão de seu direito de 
preferência; 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou sediadas no município, na forma do 
inciso anterior, será convocada a remanescente que porventura se enquadrem na hipótese do subitem anterior, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. Havendo empate, será realizado sorteio; 
III - o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa sediada no município de Santana. 
8.19. Finalizada a etapa da opção do direito de preferência, o Pregoeiro negociará com o detentor da proposta classificada 
em 1º lugar na fase de lances e em seguida examinará quanto à aceitabilidade do preço em relação ao estimado para a 
contratação e sua exeqüibilidade, caso positivo, declarará a proposta como classificada em 1º lugar. 
8.20. Em seguida, será realizada uma única rodada de lances com todos os licitantes, a exceção do primeiro classificado 
para determinar o segundo e demais colocados, na ordem de lances já estabelecida no item 8.13. Nesta rodada de lances o 
licitante poderá ofertar lance com valor inferior ao último por ele mesmo ofertado e diferentedos já registrados pelo 
pregoeiro. 
8.21. - Haverá empate entre dois ou mais licitantes quando houver igualdade de preços entre as propostas escritas 
e não haja lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado 
durante a sessão do presente Pregão. 
8.22. - Fase de Habilitação - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do 
envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do Licitante que apresentou a proposta classificada em 1º lugar, 
para verificação do atendimento às condições de habilitação fixadas neste Edital, observado o saneamento previsto no item 
8.23 e o seguinte procedimento:  
8.23.1. Se a proposta classificada pertencer a uma microempresa ou empresa de pequeno porte e cumprir os 
requisitos de habilitação do edital será declarada vencedora. Se a documentação quanto à regularidade fiscal apresentar 
alguma restrição, ainda assim, será declarada vencedora e assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogados por 
igual período, para regularização, iniciando-se a contagem do prazo a partir deste momento. 
8.23.1.1. - Caso o licitante não regularize sua situação fiscal será inabilitada e o Pregoeiro fará a abertura do envelope da 
documentação do licitante da proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente. 
8.23.2. Se a proposta classificada não pertencer a microempresa ou empresa de pequeno porte e cumprir os requisitos 
de habilitação do edital será declarada vencedora. Caso contrário, o Pregoeiro chamará o licitante da proposta classificada 
em segundo lugar, negociará o preço e em seguida procederá ao exame da habilitação, e assim sucessivamente, até que 
uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos contidos no Edital, quando o licitante habilitado será 
declarado vencedor. 
8.24. - Se a melhor proposta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao Edital. 
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8.25. - O Licitante declarado vencedor deverá apresentar ao Pregoeiro, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a 
sessão que lhe adjudicou o objeto deste pregão, nova proposta escrita de preços contemplando o lance final ofertado. O 
descumprimento dessa condição importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, sendo facultado à administração do órgão promotor do certame, convocar os licitantes remanescentes na 
ordem de classificação. 
8.26.Quando o critério definido for o menor preço por lote, também será examinada a aceitabilidade dos preços de cada 
item que compõem o lote confrontando-os com o estimado pelo Órgão Solicitante. No caso da recusa da readequação, o 
pregoeiro informara a autoridade superior do ocorrido, cabendo a ela a verificação; no mercado, dos preços praticados. 
8.27. - Não será admitida desistência de propostas escritas ou lances ofertados, sujeitandose o Licitante desistente 
às penalidades constantes no subitem XXII – Sanções Administrativas deste Edital.  
8.28. - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais serão 
corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 
8.28.1. - Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso; 
8.28.2. - Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o resultado será corrigido, mantendo-se o preço unitário e 
corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
8.28.3. - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o preço 
unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
8.28.4. - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma; 
8.28.5. - Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 
8.29. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja 
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão Presencial. 
8.30. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
8.31. - Havendo falha da documentação habilitatória, desde que esta retrate situação fática ou jurídica já existente na data 
estipulada da abertura da licitação, será aberto o prazo para seu saneamento em dois dias úteis, sob pena de inabilitação. 
8.32. A melhor proposta que atender as exigências do Edital será declarada vencedora, sendo lhe adjudicado o objeto do 
certame pelo Pregoeiro ou pela autoridade do órgão promotor da licitação no caso de interposição de recurso.  
 

IX – DA DOCUMENTAÇÃO DE HANILITAÇÃO 
 
9.1 – Os documentos para habilitação deverão ser entregues em envelope não transparente, fechado, contendo a seguinte 
inscrição: 
 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial SRP n° 001/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

DATA DA LICITAÇÃO: 19/08/2019 

 
9.2 - Para se habilitarem na presente Licitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:    
 

Habilitação Jurídica: 

I – Cédula de identidade do sócio administrador ou representante legal da empresa; 

II- Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou 

IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

V - 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. 

 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

III - Prova de regularidade perante: 

          a) A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas 

administrados, na forma prevista pela Portaria nº 358, de 5 de setembro de 2014, do Ministério da Fazenda e Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14 de 02 de outubro de 2014. 

          b) As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante. 

IV - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa CNDT. 

 

Qualificação Técnica: 

I – Quanto a qualificação técnica, exigir-se-á: 
a) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por órgão da Administração Pública ou entidade privada, que 

comprove o fornecimento e/ou prestação de serviço compatível com o objeto ora licitado; 
 

b) CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO – Comprovante de registro ou inscrição do licitante, e de seu 
responsável técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com habilitação no ramo de 
Atividades de Engenharia Mecânica e/ou Engenharia Elétrica, que atuará na execução dos serviços objeto da 
presente licitação; 

II - Em se tratando de empresa registrada no CREA de outro Estado, deverá ser apresentado o registro no CREA de seu 
domicílio, ficando obrigada, caso vença o certame, a apresentar o visto do CREA – AP, antes da assinatura do contrato; 
 
III – A comprovação do vínculo do profissional com o licitante poderá ser realizada pelos seguintes documentos: 
      a) Ato Constitutivo, se sócio e/ou proprietário;  

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social, se empregado; 
c) Contrato de Prestação de Serviços, se profissional liberal; 
d) Certidão de Registro do licitante no CREA de qualquer jurisdição, se nela constar o nome do profissional indicado 
como responsável técnico da empresa; 

 
IV – Não serão aceitos atestados decorrentes de contratos em andamento, exceto quando se tratar de serviços executados 
de forma contínua, conforme definição do Art. 57, II da Lei nº 8.666/93; 
 
V- O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 
local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017.     
 
Qualificação Econômico-Financeira: 

I - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual; 

II - Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisorios, 

podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (tres) meses da data de apresentacao da 

proposta; 

a) No caso de licitacao para fornecimento de bens para pronta entrega, nao sera exigido da 
microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 
2007, a apresentacao de balanco patrimonial do ultimo exercicio financeiro; 
b) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de balanco patrimonial e 
demonstracoes contabeis referentes ao periodo de existencia da sociedade; 
c) Comprovacao da situacao financeira da empresa constatada mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), 
Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicacao das formulas: 
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante 
 

Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante 
 

Ativo Circulante 
LC = -----------------------; 

Passivo Circulante 
 

d) As empresas, registradas ou nao no Cadastro Central de Fornecedores, que apresentarem resultado inferior a 1 (um) em 
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar patrimonio 
liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao ou item pertinente. 
 

Documentação Complementar: 

I) Declaração que a empresa dispõe de instalações físicas, equipamentos e pessoal técnico especializado para 

o cumprimento do objeto da licitação, assinada pelo representante legal, ), conforme ANEXO IX; 

II) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), conforme 

ANEXO IV; 

III) Declaração de Vistoria Técnica ou Responsabilidade Técnica (Renuncia de Vistoria), conforme ANEXOS V ou VI  

IV) O representante legal da empresa licitante que assinar estes documentos deverá estar credenciado para este fim 

e comprovar esta condição se o pregoeiro assim exigir. 

 

XI– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
11.1 Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição constam do orçamento do ano de 2019 
da SEMSA/PMS.  
 

XII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

 12.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro, poderá fazê-lo manifestando 

IMEDIATO E MOTIVADAMENTE, no ato da sessão pública, após a declaração do vencedor, sua intenção com a síntese 

das suas razões exclusivamente por meio do Sistema Presencial, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação por escrito das razões do recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra 

razões em igual número de dias que se iniciará no término do prazo do recorrente, conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005; 

12.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de 

recursos e de contra razões; 

12.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será 

suspenso. 

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada, após a declaração do vencedor, importará a decadência do direito de 

recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

12.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma legal, ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 

12.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento; 

12.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à apreciação ao tomarem forma de processo por meio 

de entrada no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, no horário de expediente das 8h às 14h, localizada 

na Avenida Santana, 2975 - Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, procedimento também adotado para os 

pedidos de impugnação; 
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12.8. A decisão em grau de recurso, quando não deferida pelo pregoeiro, será submetida à apreciação da Autoridade 

Competente e, se mantida, será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de e-mails para os 

interessados; 

12.9. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes recorrerem da nova decisão proferida. 

12.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

e homologará o procedimento licitatório. 

 
XIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na hipótese de inexistência de recursos. 

Após a adjudicação o processo será encaminhado, devidamente instruído, à autoridade competente, para homologação; 

13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 

homologará o procedimento licitatório. 

 
XVI - SUBCONTRATAÇÃO 

 

14.1 A empresa poderá subcontratar os serviços do objeto do Contrato somente para a instalação de 

equipamentos novos adquiridos ou que ainda estão em garantia, caso a contratada não seja 

credenciada pelo fabricante do equipamento; 

10.2 A empresa somente poderá aplicar o item 14.1, após a solicitação por escrito a administração 

para aprovação deste 

 

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1 Executar o serviço rigorosamente de acordo com as especificações técnicas apresentadas pela CONTRATANTE e da 
sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados no Termo de Referencia, anexo I do Edital 
e, ainda: 
 
15.2 Corrigir, incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro do prazo contratual, 
quaisquer erros;  
 
15.3 Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou 
não do objeto do Contrato;  
 
15.4 Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 
 
15.5 Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação; 
 
15.6 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e qualquer encargo de natureza social, 
trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa com transporte, combustível etc; 
 
15.7 Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a qualquer título, não terá vinculação 
empregatícia com a CONTRATANTE; 
 
15.8 Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as normas referentes à segurança e 
acidente do trabalho; 
 
15.9 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo, sem interrupção, 
seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de colaborador. A demissão não 
terá em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da 
Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 
 
15.10 presentar sugestões que viabilizem a melhoria, expansão ou adequação do sistema e seus componentes, devendo o 
acatamento ser de responsabilidade da Contratante; 
 
15.11 Reparar, corrigir, remover ou substituir o material, no total ou em parte, objeto do Contrato, quando constatados 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço; 
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15.12 A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso 
aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; 
 
15.13 O prazo para a conclusão dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação fica 
condicionado à extensão ou natureza da solicitação, não excedendo a 05 (cinco) dias por demanda de cada unidade que 
solicitou o serviço; 
 
15.14 Obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os emolumentos 
prescritos por lei, quando for o caso; 
 
15.15 Designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá 

ser o elemento de contato entre a Contratada e a Contratante; 

 
15.16  Aceitar alterações no quantitativo e/ou nas especificações de equipamentos decorrente de aquisição ou alteração da 
estrutura física das unidades da Contratante; 
 
15.17 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da SEMSA, ou a terceiros, decorrente do não 
cumprimento das observações constantes neste Termo; 
 
15.18 Eventuais necessidades de alteração do CRONOGRAMA, no decorrer da vigência do Contrato, deverão ser 
informadas pela CONTRATADA com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, para possibilitar a reprogramação com 
os responsáveis das Unidades da SEMSA; 
 
15.19 Remete-se para os Itens 1.1.1.12 e 1.1.4  do Termo de Referencia, anexo I do Edital 
 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

16.1 Alem do especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital, a Contratante obriga-se ainda: 
 
16.2 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto do contrato; 
 
16.3 Designar servidor, para o acompanhamento e recebimento/atesto dos materiais; 
 
16.4 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na aquisição dos materiais; 
 
16.5 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 
 

XVII – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  

 

17.1 Conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 
XVIII – DA FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 
18.1 Conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 
XIX – DO PAGAMENTO 

 

19.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante apresentação de 

Nota Fiscal/Fatura discriminada em duas vias correspondente ao adimplemento de cada parcela do serviço efetivamente 

concluída. O pagamento será efetuado, através de ordem bancária, devendo para isso a CONTRATADA identificar na nota 

fiscal, o nome da empresa, banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito; 

19.2 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data final do período de 

adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

19.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato 

à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos materiais empregados 
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XX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
20.1 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, convocará o licitante vencedor, por escrito, para Assinar a Ata de 

Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação. 

20.2 - A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado entre 

a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e o licitante vencedor do certame, será formalizada de acordo com o Anexo 09 

e terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, § 

4º, da Lei nº 8.666/93. 

20.3 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, obedecida à ordem de classificação, o licitante vencedor, cujo preço 

tenha sido registrado na Ata de Registro de Preços, será convocado para retirar a nota de empenho, que poderá substituir 

o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando às obrigações 

assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata. 

20.4 - O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, 

podendo a Administração promover a contratação em itens de acordo com suas necessidades. 

20.5 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços 

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

contratações pretendidas, ficando assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

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

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou 

maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou 

tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

20.7 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 

preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, conforme o § 1º 

do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

20.8 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 

pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 22 do Decreto 

7.892/13. 

20.9 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 3º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

20.10 - O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 

não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme o 

§ 4º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

20.11 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 6º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

20.12 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador, conforme o § 7º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

20.13 - É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à Ata de Registro de Preços 

gerenciada por órgão ou entidade Municipal, Distrital ou Estadual, conforme o § 8º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

20.14 - É facultada aos órgãos ou entidades Municipais, Distritais ou Estaduais a adesão à Ata de Registro de Preços da 

Administração Pública Federal, conforme o § 9º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

20.15 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pela 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas 

no item XV deste Edital e art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes 

respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar 
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o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de 

Preços. 

 

XX – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR  
 

20.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, 

assegurado o contraditório e ampla defesa: A pedido, quando: 

20.1.1. Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

20.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 

dos insumos que compõem o custo do serviço. 

20.2. Por iniciativa do Órgão Gerenciador:  

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

20.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

20.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

20.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

20.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 

20.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 

Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  

20.3. - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão indicado no subitem 1.1 fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 

 

XXI – DAS CONDIÇÕES E CONTRATAÇÃO E GARANTIA CONTRATUAL 

 
21.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato a ser firmado entre a(s) empresa(s) 

vencedora e a contratante;  

21.2. A adjudicatária deve manter, durante toda a vigência da contratação, as condições de habilitação exigidas na 

licitação. 

21.3. Se, por ocasião da formalização da contratação, as certidões de regularidade de débito da adjudicatária perante o 

Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional e Fazenda 

Estadual (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) e a Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 

obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

21.4. O Licitante vencedor que tenha domicílio tributário fora do Município de Sanatana deverá apresentar Certidão 

Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Fazenda do Municipal de origem, comprovando sua 

regularidade para com este fisco, quando for convocado para assinatura do contrato, sob pena de decair seu direito à 

contratação.  

21.5. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 9.2 deste item, mediante a 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

21.6. A adjudicatária deverá, no prazo de 2 (dois) dias corridos contados da data da convocação, comparecer no endereço 

indicado pelo órgão, munida do Alvará de Funcionamento atualizado, para retirar o empenho. 

21.7. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, não apresentar o Alvará de Funcionamento 

atualizado ou ainda, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar a retirar o empenho, serão 

convocadas as demais licitantes na ordem de classificação com vistas à contratação. 

21.8. A emissão da Nota de Empenho em favor da adjudicatária será realizada após a publicação da homologação do 

certame. 

21.9.- A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer a na sede 

do órgão gerenciador da ata para assinar o termo de contrato sob pena de decair o direito à contratação. 

21.10.- Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, ou quando convocada dentro do 
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prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 21.2 e 21.4, ou se recusar a 

assinar o contrato, será convocado as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do pregão, 

com vistas à celebração da contratação. 

21.11.- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 5 (cinco) dias úteis, contados da divulgação do aviso para 

convocar a próxima licitante observado a ordem de classificação.  

21.12.- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Santanae – DOM e divulgação no 

endereço eletrônico na Internet https://santana.portal.ap.gov.br. 

21.13.- O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 

21.14.- O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual (ais) e sucessivo (s) período (s), a critério 

da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 58 da Lei nº 8.666/93. 

21.15.- A Contratada poderá opor-se à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o faça mediante documento 

escrito, recebido pela Unidade contratante em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das 

prorrogações do prazo de vigência. 

21.16.- As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de 

aditamento ao contrato, respeitadas às condições prescritas na Lei federal nº. 8.666/1993. 

21.17.- A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à contratada 

direito a qualquer espécie de indenização. 

21.18.- Não obstante o prazo estipulado no subitem 20.12, a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da 

assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas 

respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.  

20.19.- A execução dos serviços deverá ter início em até 5 (cinco) dias, a contar da data de assinatura do contrato. 

21.20.- Durante a vigência do Contrato, a fiscalização será exercida por um representante designado pelo órgão 

gerenciador. ao qual competirá registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório e dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. nº 67 da Lei 

nº 8.666/93. 

21.21 Da garantia dos serviços/materiais executados serão de 90 (noventa) dias, contados a partir do seu recebimento. As 
peças de reposição deverão ter garantia mínima de 06 (seis) meses, contados a partir de sua instalação ou, no 
caso de peças, acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante, se esta for 
maior, com exceção dos compressores que será observado o prazo de garantia do fabricante contado a partir de 
sua instalação. 
 

XXII - DAS SANÇÕES  

 

22.1 De acordo com o especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital e; 

22.2 Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o direito à 

ampla defesa. 

22.3 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 
XXIII – DAS PENALIDADES  

 

23.1 – Com fundamento no Artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Prefeitura Municipal 

de Santana, e será descredenciada do cadastro de fornecedores da Prefeitura de Sanatana, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantido contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante adjudicatária que: 

a. Não assinar a Ata de Registro de Preços, retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo 

de validade de sua proposta.  

b. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 

c. Apresentar documentação falsa.  
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d. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

e. Não mantiver a proposta. 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

g. Comportar-se de modo inidôneo. 

h. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Artigo 90, 92, 93, 94, 95 e 96 da Lei nº 

8.666/93.  

i. Fizer declaração falsa. 

j. Cometer fraude fiscal. 

23.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a contratação quando incorrer em 

uma das hipóteses da condição anterior. 

23.3. Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das  

responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Multa de: 

1) 0,2% ao dia sobre o valor adjudicado caso material seja entregue com atraso, limitada a 15 (quinze) dias. Após, o décimo 

quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 

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

2) 5% pela inexecução parcial do objeto sobre o valor total da Nota de Empenho. 

3) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 

b. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Neste 

caso será concedida a reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos. 

23.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do 

pagamento a ser efetuado. 

 
XXIV - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

24.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

24.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

XXV - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

25.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício 

insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

25.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente 

dependam ou se trate de conseqüência do ato anulado. 

25.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente 

os atos a que ela se estende. 

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

25.6.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este 

houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto 

que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 
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25.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados. 

 

XXVI – DOS ANEXOS 

 
26.1 – São partes integrantes do presente Edital: 
ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de cumprimento de Requisitos de Habilitação; 

ANEXO IV – Declaração de Cumprimento de Requisitos de Constitucionais; 

ANEXO V – Declaração de Vistoria Técnica; 

ANEXO VI – Declaração de Responsabilidade Técnica ( Não Vistoria); 

ANEXO VII- Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP; 

ANEXO VIII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

ANEXO IX – Declaração de que possuiem instalação e equipamentos 

ANEXO X - Minuta da Ata de Registro de Preços ; 

ANEXO XI - Minuta do Contrato 

 

XXVI - DO FORO 

 

26.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Santana - AP, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 
 
 
 

Santana-AP, 01 de julho de 2019 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
José Domingos Rodrigues Pinto 

Decreto 0453/2019-PMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

19 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – RETIFICADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

OBJETIVO 

A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa jurídica 

para a Prestação de Serviços de INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT e TIPO JANELA com reposição de peças 

conforme necessidade, para atender à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e suas Unidades Básicas de 

Saúde - UBS. 

 

B 

META FÍSICA 

Manter os ajustes de manutenção preventiva e corretiva necessários para assegurar o perfeito funcionamento e 
a conservação dos equipamentos de ar condicionado (split e aparelho de ar condicionado), a fim de garantir a 
boa qualidade do ar e de temperatura nos ambientes de trabalho.  

 

C 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde 

 

D 

 

VISTORIA 

Facultativa, nos termos do Edital de Licitação. 

 
 

E 

 

HABILITAÇÃO 

Conforme previsto no Edital de Licitação.  

 

F 
VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) 
meses, conforme estabelecido nas Cláusulas do Edital e Minuta do Contrato 

 

G 

 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA  

Divisão de Serviços Gerais, Materiais e a Patrimônio 

 

H 

 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO 

Aprovo e Autorizo o Termo de Referência, na 
forma da Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002. 
Santana-AP, _____de ____________ de 2019. 

 
Francisco do Carmo Souza de Oliveira 

Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 0857/2018-PMS 
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Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAFIN. 

 
 
Este documento estabelece as normas específicas para a prestação do serviço continuado de manutenção preventiva e 
corretiva de ar condicionado, com a inclusão dos materiais e equipamentos necessários para a manutenção, a fim de 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades Básicas de Saúde.   

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes: 
a) CONTRATANTE: Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA; 
b) CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto desta licitação, após 

a assinatura do contrato;  
c) FISCALIZAÇÃO: Servidor designado formalmente para representar a CONTRATANTE, responsável pela 

fiscalização dos serviços. 
2. CONDIÇÕES 
 

2.1. DO OBJETO 

2.1.1. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para Futura e Eventual a contratação de pessoa 
jurídica para a Prestação de Serviços de INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT e TIPO JANELA, com reposição de peças 
conforme necessidade, para atender à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e suas Unidades Básicas de 
Saúde - UBS, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes do termo de 
referência em anexo. 

2.1.1.1. A prestação de serviços inclui o fornecimento de materiais e a utilização de equipamentos necessários e 
adequados à manutenção e à execução dos serviços. 

2.2. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS ITENS EM LOTE E ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.2.1. O inciso VII do art. 24 do In05 de 25/05/2017 prevê excepcionalmente a possibilidade de a 
Administração instaurar licitação por lote, em que serviços distintos são agrupados em lotes, desde 
que essa condição, de forma comprovada e justificada, decorra da necessidade de inter-relação 
entre os serviços contratados, do gerenciamento centralizado ou implique vantagem para a 
Administração.  

2.2.2. Justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que diversos 
prestadores de serviços poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em 
dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento de custo, pois a contratação tem a finalidade de 
formar um todo nestes lotes. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de 
qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo do serviço, o que fica sobremaneira 
dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços.  

2.2.3. Justifica-se o não parcelamento do objeto em lotes, nos termos do art. 23, §1º da Lei nº 8.666/1993, 
neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o 
carater competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência eficaz do contratação, e 
principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, 
mas também atingir a sua finalidade e eficiência, que é a de atender a contento as necessidades da 
Administração Pública.  

2.2.4. O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização 
do contrato, evitando transtornos, bem como praticidade na supervisão do serviço a ser prestado, 
contemplando os princípios da eficiência e economicidade. 

2.2.4.1. A utilização do Sistema de Registro de Preços se justifica com base nos incisos II e IV do art. 3º do 
Decreto nº 7.892/2013, uma vez que convém à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA a entrega 
parcelada dos serviços, de acordo com a efetivação das necessidades previstas e com a 
disponibilidade orçamentária, bem como pela impossibilidade de precisar o número exato dos 
serviços a serem executados diariamente, tendo em vista que não conseguimos precisar quando 
teremos que realizar manutenções ou instalações e desinstalações de equipamentos que serão 
contemplados com esta contratação. Sendo assim pelo princípio da Indisponibilidade do interesse 
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Público e eficiência, a Administração não pode deixar de garantir um atendimento eficiente e eficaz a 
população, nem mesmo uma boa qualidade de trabalho executado por seus servidores. 

2.2. DO PREPOSTO  

2.2.1. A CONTRATADA deverá manter preposto junto à Secretaria Municipal de Saúde, aceito pela fiscalização, 
durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o 
qual deverá ser indicado mediante declaração de que deverá constar o nome completo, nº do CPF e do 
documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.  

2.2.2. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade 
fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os 
servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento 
das principais ocorrências durante a execução do contrato. 

2.2.3. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 
quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho. 

2.3. DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 

2.3.1. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 

2.3.1.1. Os equipamentos de ar condicionado instalados na Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades Básicas de 
Saúde são os seguintes: 

 
ITEM I - PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. 
Quantidade de 
Equipamentos  

QUANT. ANUAL 

MEDIA 
DE 

PREÇO 

MEDIA 
TOTAL (12 

MESES) 

1.1  Ar tipo Janela 7.500 btu  UNID. 22 66     

1.2  Ar tipo Split 9.000 btu  UNID. 35 105     

1.3  Ar tipo Split 12.000 btu  UNID. 75 225     

1.4  Ar tipo Split 18.000 btu  UNID. 69 207     

1.5  Ar tipo Split 24.000 btu  UNID. 28 84     

1.6  Ar tipo Split 36.000 btu  UNID. 10 30     

ESTIMADO 239 717     

ITEM II - PLANILHA DE INSTALAÇÃO DE SPLIT 

2.1  Ar tipo Split 9.000 btu  UNID. 11     

2.2  Ar tipo Split 12.000 btu  UNID. 45     

2.3  Ar tipo Split 18.000 btu  UNID. 30     

2.4  Ar tipo Split 24.000 btu  UNID. 3     

 2.5  Ar tipo Split 36.000 btu  UNID. 2     

ESTIMADO 91     

ITEM III - PLANILHA DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT  

3.1  Ar tipo Split 9.000 btu  UNID. 11     

3.2  Ar tipo Split 12.000 btu  UNID. 45     

3.3  Ar tipo Split 18.000 btu  UNID. 30     

3.4  Ar tipo Split 24.000 btu  UNID. 3     

3.5  Ar tipo Split 36.000 btu  UNID. 2     

ESTIMADO 91     
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 ITEM IV - PLANILHA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

4.1  Ar tipo Janela 7.500 btu  UNID. 22 66     

4.2  Ar tipo Split 9.000 btu  UNID. 35 105     

4.3  Ar tipo Split 12.000 btu  UNID. 75 225     

4.4  Ar tipo Split 18.000 btu  UNID. 69 207     

4.5  Ar tipo Split 24.000 btu  UNID. 28 84     

4.6  Ar tipo Split 36.000 btu  UNID. 10 30     

ESTIMADO   239 717     

     
  ITEM V - FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NECESSIDADE 

ITEM  LOCAL  UNID. 
ESTIMATIVA DE 
MANUTENÇÕES 

MEDIA 
DE 

PREÇO 

MEDIA 
TOTAL (12 

MESES) 

5.1  Bandeja de condensação  pç  20 
R$              

133,33 
R$              

2.666,60 

5.2  Capacitor permanente  pç  20 
 R$                

85,00  
 R$              

1.700,00  

5.3 Chave Contactora 20 A a 50 A  pç  20 
 R$              

166,67  
 R$              

3.333,40  

5.4 Compressor Split 9.000 BTU/h a 12.000 BTU/h  pç  5 
 R$              

503,33  
 R$              

2.516,65  

5.5 Compressor Split 18.000 BTU/h  pç  5 
 R$              

726,67  
 R$              

3.633,35  

5.6 Compressor Split 24.000 BTU/h  pç  5 
 R$              

865,00  
 R$              

4.325,00  

5.7 
Compressor Split 58.000 BTU/h a 60.000 
BTU/h  

pç  5 
 R$          

1.066,67  
 R$              

5.333,35  

5.8 Placa eletrônica universal  pç  20 
 R$              

193,33  
 R$              

3.866,60  

5.9 
Hélice (AXIAL) split 9.000 BTU/h a 12.000 
BTU/h  

pç  5 
 R$              

126,67  
 R$                 

633,35  

5.10 
Hélice (AXIAL) split 18.000 BTU/h a 24.000 
BTU/h  

pç  8 
 R$              

113,33  
 R$                 

906,64  

5.11 
Hélice (AXIAL) split 58.000 BTU/h a 60.000 
BTU/h  

pç  5 
 R$              

176,67  
 R$                 

883,35  

5.12 
Motor Ventilador do condensador split 9.000 
a BTU/h a 12.000 BTU/h  

pç  5 
 R$              

210,00  
 R$              

1.050,00  

5.13 
Motor Ventilador do condensador split 18.000 
BTU/h   

pç  5 
 R$              

276,67  
 R$              

1.383,35  

5.14 
Motor Ventilador do condensador split 24.000 
BTU/h   

pç  5 
 R$              

293,33  
 R$              

1.466,65  

5.15 
Motor Ventilador do condensador split 58.000 
BTU/h a 60.000 BTU/h.  

pç  5 
 R$              

456,67  
 R$              

2.283,35  

5.16 
Motor do Ventilador do evaporador split 
9.000 BTU/h a 12.000 BTU/h.  

pç  5 
 R$              

120,00  
 R$                 

600,00  
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5.17 
Motor do Ventilador do evaporador split 
18.000 BTU/h  

pç  5 
 R$              

130,00  
 R$                 

650,00  

5.18 
Motor do Ventilador do evaporador split 
24.000 BTU/h   

pç  5 
 R$              

173,33  
 R$                 

866,65  

5.19 
Motor do Ventilador do evaporador split 
58.000 BTU/h a 60.000 BTU/h.  

pç  5 
 R$              

320,00  
 R$              

1.600,00  

5.20 
Placa de controle split 9.000 BTU/h a 60.000 
BTU/h  

pç  8 
 R$              

360,00  
 R$              

2.880,00  

5.21 Sensor de temperatura  pç  8 
 R$              

100,00  
 R$                 

800,00  

5.22 
Turbina (CENTRIFUGO) split 9.000 BTU/h a 
18.000 BTU/h.  

pç  8 
 R$              

146,67  
 R$              

1.173,36  

5.23 Turbina (CENTRIFUGO) split 24.000 BTU/h  pç  5 
 R$              

128,33  
 R$                 

641,65  

5.24 
Turbina (CENTRIFUGO) split 58.000 BTU/h a 
60.000 BTU/h  

pç  5 
 R$              

230,00  
 R$              

1.150,00  

5.25 
GAS R22 CENTRAL DE AR DE 09.000 a 60.000 
BTUS 

und  8 
 R$              

326,67  
 R$              

2.613,36  

5.26 FÚZIVEL DA PLACA DA EVAPORADORA  pç  20 
 R$                  

6,50  
 R$                 

130,00  

5.27 Tubo de cobre  pç  20 
 R$              

256,67  
 R$              

5.133,40  

5.28 tubo esponjoso  pç  20 
 R$                  

6,83  
 R$                 

136,60  

5.29 
Suporte para condicionador de ar de 9.000 a 
24.000 btus  

pç  8 
 R$                

30,00  
 R$                 

240,00  

5.30 
Suporte para condicionador de ar de 58.000 a 
60.000 btus  

pç  8 
 R$                

65,00  
 R$                 

520,00  

5.31 cabo PP 5/8  m  150 
 R$                

10,67  
 R$              

1.600,50  

TOTAL ESTIMADO PARA PEÇAS 

 R$          
7.804,01  

 R$           
56.717,16  

       VALOR MÉDIO 

  ITEM     DESCRIÇÃO: SERVIÇOS E PEÇAS  PREÇO UNIT PREÇO GLOBAL 

  I  MANUTENÇÃO PREVENTIVA   R$                          -     R$                          -    

  II  INSTALAÇÕES    R$                          -     R$                          -    

  III  DESINSTALAÇÕES   R$                          -     R$                          -    

  IV  MANUTENÇÃO CORRETIVA   R$                          -     R$                          -    

  V FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS R$       7.804,01  R$    56.717,16 

  VALOR MÉDIO (GLOBAL) 
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ANEXO II 

 
            MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

A 
Prefeitura Municipal de Santana/PMS 
Av. Santana nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso 
Santana/AP 
 
 
PROCESSO N.º xx /2019 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 00x/2019 
 
 
OBJETO: _______________________________________ 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS 
 
(Não preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 
 2 -  PREÇOS  
 

ITEM OBJETO SERVIÇO 
VALOR UNIT. 

 
VALOR TOTAL 

 

1    

2    

 
3 -   CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 
 
3.1 - Os preços dos materiais, estão expressos em moeda corrente nacional, o “Real”, com duas casas decimais após a 
vírgula, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 
3.2 - Nos preços dos materiais, bem como todos os custos diretos e indiretos, encargos e demais despesas de 
qualquer natureza, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente. 
 
4 -  CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  
 
4.1 - Declaramos estar cientes de todas as condições do presente edital, bem como dos seus anexos, e nos 
comprometemos a executar os materiais na conformidade e prazos estabelecidos. 
 
5 -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
  Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por ordem bancária, no 5º 
(quinto) dia, a contar da data de emissão do Termo de Aceite relativo ao período de prestação dos serviços, nos termos do 
presente Edital. 
 
 
6 -  DADOS BANCÁRIOS 
 
6.1 -  A proponente possui conta corrente nº............, na Agência nº ............ no Banco ______ S.A 
 
  7 -  REPRESENTAÇÃO LEGAL 
 
7.1 - Informamos que o Sr. ................................., RG nº ......................., CPF nº .. ............., .......................(cargo)........., é 
representante legal da empresa, nos termos da Cláusula .......... do Contrato Social, podendo firmar contrato com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente).  
 
8 -  DECLARAÇÕES EXTRAS 

 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

25 
 

 
8.1 -  Declaramos aceitar todas as condições do presente Pregão, comprometendo-nos a cumprir fielmente suas 
especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais 
sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, ao qual nos sujeitamos em todos os seus termos. 
 
 
9 -  VALIDADE DA PROPOSTA 
 
  A presente Proposta é válida pelo prazo de ..... dias (mínimo 60 dias), a partir desta data. 
 

 
   Santana, ..... de ............................ de 2019. 

 
 
 
        
 _________________________________________ 
 
- CARIMBO DA EMPRESA,  
- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA 
 
 
 

Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir 
papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, 
telefone e número de fax, se houver. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

26 
 

 
ANEXO III - MODELO  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 - CPL/PMS 
 

  

MMOODDEELLOO  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

  
 
A empresa ______________________________________, CNPJ n.º 
______________________________, declara a Prefeitura Municipal de Santana, para fins de 
participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.° 001/2019, 
cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 
10.520/2002 e do item 17 do Edital, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e 
penal.  
    

 
 
 

Local , ______ de ____________________ de 2018. 
 

________________________________________ 
 

Assinatura do representante legal 

 
 
      
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO – FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV - MODELO  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 - CPL/PMS 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONAIS 
 
  

(nome da empresa), inscrito no CNPJ n.º _________________, 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 do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos.  

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

 
 
Local e data 
 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 
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ANEXO V - MODELO  
 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 - CPL/PMS 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 
 
 

DECLARO que a empresa (___________________), CNPJ (_____________), tem total conhecimento das 
condições dos locais dos serviços, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura Contratação de 
empresa especializada na execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação, com fornecimento do material necessário e reposição de peças nos aparelhos de 
climatização de ar em 8 Unidades Escolares que ofertam Educação em Tempo Integral, localizadas nas 
sedes dos municípios de Macapá e Santana, estado do Amapá, nos locais descritos no anexo I – A do termo 
de referência, conforme procedimento licitatório na modalidade Pregão, e de acordo com as especificações 
constantes no Termo de Referência, visando subsidiar a elaboração da proposta. 
 
As vistorias foram efetuadas pelo Responsável Técnico da empresa o Sr.(a) ______. Por ser a expressão da 
verdade, firmamos o presente TERMO. 
 
Macapá, _____ de _________________________de 2019.  
 
 
 
________________________________________ 
Representante da Administração Contratante 
 
 
 
________________________________________ 
Responsável Técnico da Empresa 

 
 
 
 

 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 
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ANEXO VI - MODELO  
 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00X/2019 - CPL/PMS 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (NÃO VISTORIA) 
 
 
 

(Nome da empresa), CNPJ n.º _______________, sediada (Endereço completo), DECLARA, sob as penas da 
Lei, que optou por não realizar a vistoria nos locais de execução do objeto do Pregão Eletrônico n.º 
____/2019, visto que as informações coletadas relativas às instalações e os elementos técnicos 
fornecidos pelo Contratante foram suficientes para o levantamento dos materiais e equipamentos necessários ao 
correto dimensionamento da proposta assumindo, assim, inteiramente a responsabilidade ou consequências por 
essa omissão. 
 
 
 

Cidade - UF, ______ de ______________ de 2019. 
 
 
 
 

 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 
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ANEXO VII - MODELO  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 - CPL/PMS 
 

  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
  _____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº ________________ por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de 

CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº ______/2019 – CL/PMS, 

sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011, 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007.  

 

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa 

está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e do Decreto 6.204/2007.  

 
 

(Localidade) _______ de ________de ______________   
 
Representante legal   
 
 
Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 
licitante.  
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO – FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 - CPL/PMS 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da empresa:_____(empresa 
licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 5 do Edital do 
Pregão Presencial nº XX/2019 – CL/PMS, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 
 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Presencial nº ______/2019 – CL/PMS, foi elaborada de 
maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial nº XX/2019, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº ______/2019 – CL/PMS  
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 
nº ____/2019. 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ______/2019 – CL/PMS. 

 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ______/2019 – CL/PMS, não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ______/2019 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação. 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ______/2019 – CL/PMS não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
 

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

 
_________, _____ de _______________de 2019. 

 
______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 

  
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO – FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IX 

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 - CPL/PMS 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO QUE DISPOEM DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E EQUIPE TÉCNICA 

 

 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob nº: ________________, sediada na 

______________________Bairro:   – CEP:__________, em conformidade com o disposto no Art. 32, 

§2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA a Prefeitura Municipral de Santana, que a empresa dispõe de 

instalações físicas, equipamentos, ferramentas e pessoal técnico especializado para o 

cumprimento do objeto da licitação, assinada pelo representante legal. 

 
 
 

_________, _____ de _______________de 2019. 
 

______________________________________________ 
Representante legal da empresa licitante 

 
 
 
 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 
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ANEXO X 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º ____/2019 

 
 
PROCESSO n.º. 19/2019 - SEMSA/PMS 

PREGÃO PRESENCIAL SRP n.º 001/2019 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 
Aos _____ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezenove, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA inscrito 

no CNPJ (MF) sob o n.º ____________________, por intermédio da _________________________________________ 

(ÓRGÃO GERENCIADOR), situada na Av. _________________, CEP _______ na Cidade de Santana, Estado do Amapá, 

representada neste ato representado pela Exmo. Secretário Municipal de Saúde – senhor ________________, Brasileiro, 

portador da C. I. nº ______-SSP-AP e CPF(MF) nº ___________________, residente e domiciliado nesta cidade sito a rua 

_____________, ____, Bairro __________, CEP ___________, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto 

nº 7.892/2013 e do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com 

o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 

______/2019 - SEMSA/PMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 10, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e 

aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto desta Ata é o Registro dos Preços resultantes das negociações oriundas do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 

_____/2019, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8.666/93, com objetivo de disponibilizar preços para 

eventual ______________________, em regime de empreitada por preço UNITÁRIO, para o período de 12 meses, de 

acordo com os quantitativos e especificações do Termo de Referência,  destinados a atender às necessidades da 

Secretaria Municipal de Municipal de Saúde – SEMSA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no 

item 10, mediante as condições estabelecidas nesta Ata. 

 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 

Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

2.1. O órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste certame e gerenciamento da Ata 

de Registro de Preços dele decorrente será a Secretaria Municipal de Municipal de Saúde – SEMSA. 

 

3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1. Não há Órgãos Participantes dos procedimentos iniciais deste SRP e da Ata de Registro de Preços. 

3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 

preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, conforme o § 1º 

do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 22 do Decreto 

7.892/13.    

3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 3º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 

poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme o § 

4º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão 

integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão 

gerenciador, conforme o § 5º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 

em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 6º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento ‘ de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador, conforme o § 7º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.9. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por 

órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual, conforme o § 8º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.10. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da 

Administração Pública Federal, conforme o § 9º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

 

4. DA FORMALIZAÇÃO 

4.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art. 11 do Decreto 

7.892/13, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no 

instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração, conforme Art. 13 do Decreto nº 7.892/13.  

4.2. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a seus demais Anexos em 

todas as suas cláusulas e, às Propostas recebidas e homologadas por ocasião da sessão pública do certame, 

independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao Decreto nº 7.892/13, à Lei 8.666/93 e a toda a 

legislação pertinente. 

4.3. A Comissão Permanente de Licitação convocará formalmente o fornecedor, com antecedência mínima de 3 (três) dias 

úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 

4.4. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e 

ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

4.5.  A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os 

requisitos de publicidade, conforme art. 14 do Decreto 7.892/13. 

4.6. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido ensejará a aplicação 

das penalidades legalmente estabelecidas, conforme Parágrafo único, art. 14 do Decreto 7.892/13. 

 

5. DA VIGÊNCIA 

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos requisitos de publicidade 

oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital, independentemente de transcrição, incluídas 

eventuais prorrogações conforme estabelecido pelo art. 12, caput, do Decreto 7.892/13 e art. 15, § 3°, III, da Lei 8.666/93. 

 

6. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou 

de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto 

aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, 

conforme caput do art. 17 do Decreto 7.892/13. 

6.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro e definido o novo preço 

máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Comissão Permanente de 

Licitação para alteração, por aditamento, dos valores registrados na Ata, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e 

nas especificações indicadas na Proposta; 

6.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o 

órgão gerenciador deverá: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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6.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 

6.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  

6.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

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

6.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 

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

6.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

6.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro 

de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.5. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial do Município; 

 

7. DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

7.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser cancelada: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor. 

7.2. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,  

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002. 

7.3. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo e ensejará 

aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova 

ordem de registro, procedendo-se posterior publicação do Ato no Diário Oficial do Município. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR 

8.1. O detentor da Ata de Registro de Preços obriga-se a: 

8.1.1. Executar os serviços objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I), bem 

como obedecidos todas as exigências deste Edital. 

8.1.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela SEMSA/PMS; 

8.1.3. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a este órgão e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; 

8.1.4. Executar os serviços, no prazo estipulado no termo de referencia, após emissão de Empenho; 

8.1.5. Entregar à Secretaria Municipal de Municipal de Saúde – SEMSA a(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao 

serviço executado em conformidade com o que foi solicitado; 

8.1.6. Na nota(s) fiscal (is) deverá está constando o serviço, quantidade, valor unitário e valor geral; 

8.1.7. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas; 

8.1.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

9.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a: 

9.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no Edital e anexos. 

9.1.2. Notificar, por escrito, a licitante quaisquer irregularidades encontradas na aquisição dos materiais. 

9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante Vencedora. 

9.1.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais; 

9.1.5. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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9.1.6. A promover por intermédio da Secretaria Municipal de Municipal de Saúde – SEMSA, o acompanhamento 

e a fiscalização da execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio os defeitos detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

a substituição dos serviços e peças por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE 

de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos 

materiais permanentes e de consumo fornecidos; 

9.1.7. Executar os serviços nos termos descritos no Termo de Referencia após a entrega da nota de empenho 

emitida pela Secretaria Municipal de Municipal de Saúde – SEMSA /PMS; 

9.1.8. Assegurar-se de que o preço final do serviço está compatível com aqueles praticados no mercado, de forma 

a garantir que são vantajosos para a Prefeitura.  

  

10. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

10.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na presente Ata encontram-se 

indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 

 

Item Descriminação Qtd Und 

(R$) 

 Valor 

Unit. 

(R$)  

Valor 

Total 

01 
     

 

11. DA GARANTIA DOS MATERIAIS REGISTRADOS 

11.1. A garantia dos materiais executados serão de 90 (noventa) dias, contados a partir do seu recebimento. As 
peças de reposição deverão ter garantia mínima de 06 (seis) meses, contados a partir de sua instalação ou, no 
caso de peças, acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante, se esta for 
maior, com exceção dos compressores que será observado o prazo de garantia do fabricante contado a partir de 
sua instalação. 
 

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

12.1 – Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os materiais efetivamente executados 
pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o Termo de Referência 
previamente aprovado pela Contratante e ao instrumento contratual;  
12.2- Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 
12.2.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado; 
12.2.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termos 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais. 
12.3 – O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados pela Contratada, registrando os 
elementos necessários à discriminação e determinação dos serviços efetivamente executados; 
12.4 – A discriminação dos materiais considerados no recebimento deverá respeitar rigorosamente o estipulado no Termo 
de Referência, ao Contrato e aos critérios de pagamento; 
12.5 – O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base no recebimento dos 
materiais aprovados pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no Contrato; 
12.6 – O Recebimento dos materiais executados pela Contratada será efetivado mediante uma inspeção realizada pela 
Fiscalização mediante a entrega do relatório de execução dos serviços previsto neste Termo de Referência; 
12.7 – Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e complementações, caso existam, 
consideradas necessárias ao recebimento dos materiais. 
  

13. DO LOCAL DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços deverão ser realizados obedecendo rigorosamente os locais constantes no anexo do Termo de 

Referencia, e excepicionamente, em outro local determinado com antecedência pela Administração e desde que 

previamente agendado com a Divisão, poderá ser feito nos finais de semana e feriado. 

 

14. DO PAGAMENTO 
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14.1 – O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 5º (quinto) dia útil da apresentação 
da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato, observada a ordem 
cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 
14.2 – Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebimento definitivo do serviço por esta 
SEMSA/PMS; 
14.3 – Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua reapresentação e 
novo “atesto”; 
14.4 – A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada 
suspenda a prestação dos serviços; 
14.5 - A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da conta-corrente para 
efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o 
mesmo registrado na Nota de Empenho. 
14.6 – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstancia que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será 
sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus 
para a Secretaria Municipal de Municipal de Saúde – SEMSA /PMS; 
14.7 – A Secretaria Municipal de Municipal de Saúde – SEMSA /PMS poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a eventuais multas ou lindenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a 
ampla defesa; 
14.8 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
14.9 - A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura correspondente a ocorrência. 
14.10 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
 
EM = I x N x VP  
 
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga; e 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
 
 I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644  
         365          365  
TX = Percentual da taxa anual = 6%  
 
14.11 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em apresentá-los é 
causa de rescisão do contrato.  
14.12 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em apresentá-los é 
causa de rescisão do contrato. 
 

15 - DAS PENALIDADES 

15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e com o 

Município de Santana pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, e das 

demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa. 

15.2. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 

 

16. DA PUBLICIDADE 

16.1. O(s) preço(s), o(s) detentor(es) da ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do objeto e as quantidades, como 

também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no DOM – Diário Oficial do Município. 
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XXXXXXXXXX 

Secretário Municipal de Municipal de Saúde – SEMSA 

 

 

_______________________________ 

CNPJ: ............................................. 

Empresa Registrada 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 
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ANEXO XI 
 

MNUTA DE CONTRATO 
PROCESSO nº 19//2019 – PMS 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 0XX/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA E A EMPRESA 
_____________ PARA Registro de Preço para Futura e Eventual 
Contratação de pessoa jurídica para a Prestação de Serviços de 
INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 
e TIPO JANELA com reposição de peças conforme necessidade, 
para atender à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e suas 
Unidades Básicas de Saúde - UBS, conforme o presente Edital e 
seus respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto 
deste certame 
 

O MUNICIPIO DE SANTANA, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS, CNPJ (MF) xx.xxx.xxx/0001-
xx, localizada à Av. Santana, 2913, na cidade de Santana, no Estado do Amapá, neste ato representado pelo Exmo. Sr. 
Prefeito, xxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade RG nº xxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Decreto nº_________, a seguir designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a 
empresa __________________________, CNPJ nº ___________/________, estabelecida nesta Capital, na Rua/Av. 
________________, nº ______- Bairro _________, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado 
legalmente pelo Sr. _______________, portador da Carteira de Identidade nº _______________, CPF nº 
_______________, daqui por diante designada CONTRATADA, tem, entre si, justo e avençado e celebram, de 
conformidade a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e o que consta no Processo Administrativo nº XXX/XXXX, 
consoante as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – ORIGEM DO CONTRATO 
 
1.1 - Este contrato decorre da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, processada sob o nº 
XXX/2019-PMS, cujo julgamento foi regularmente homologado pelo Exmo. Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO 
 
2.1 – Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa jurídica para a Prestação de Serviços de 
INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO TIPO SPLIT e TIPO JANELA com reposição de peças conforme necessidade, para atender à Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA e suas Unidades Básicas de Saúde - UBS, conforme o presente Edital e seus respectivos 
Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto deste certame. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES 
3.1 - Integram o presente contrato o edital de licitação e a proposta de preços da contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 
4.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, cujos pneus estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os 
quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES 
As especificações e quantitativos para esgotamento e secagem de fossas serão baseadas na solicitação dos setores 
requisitantes para atender as necessidades utilizadas pela SEME/PMS, conforme Anexo I – Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 
6.1 - Os Serviços deverão ser realizados conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação/SEME, serão prestados 
nos endereços fornecidos pela SEME/PMS, obecendos os quantitativos e especificações contida no Anexo I – Termo de 
Referência, em dia de expediente normal, no horário de 08h00min às 14h00min; 
6.2- Correrão por conta da Contratada todas as despesas decorrentes da entrega dos pneus até o local indicado; 
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ESPECIDICAÇÃO DO ITEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND. ÁREA P.UNIT. P.TOTAL 

1  Und.    

2  Und.    

VALOR TOTAL DO LOTE R$   

 
6.3 - A Contratada se obriga a fornecer os serviços objeto deste Contrato, no prazo máximo de 30 (cinco) dias, conforme 
item 6.1.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
7.1 – A entrega dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um representante Secretaria Municipal de Educação – 
SEME, devidamente designado para esse fim, o qual deverá atestar os documentos das despesas, quando comprovado o 
fiel e correto fornecimento de cada serviço solicitado para fins de pagamento. 
7.2 – A Secretaria Municipal de Educação – SEME poderá rejeitar no todo ou em parte os pneus fornecidos caso estejam 
em desacordo com o previsto neste Contrato. 
7.3 - A Secretaria Municipal de Educação – SEME por intermédio do Fiscal do Contrato comunicará a Contratada, por 
escrito, as deficiências que porventura verificadas na entrega dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 
7.4 - A presença da fiscalização da Prefeitura não elide nem minimiza a responsabilidade da Contratada. 
7.5 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento dos pneus deverão ser prontamente atendidas pela 
Contratada, sem ônus para a Prefeitura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 
8.1 - A Contratada ficará obrigada a executar os serviços de acordo com o Termo de Referência – Anexo I do Edital, objeto 
deste Contrato no prazo máximo de até 05 (cinco) dias antes do evento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
9.1 -A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir ou refazer às suas expensas no total ou 
em parte o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
serviços aplicados, sem prejuízo das cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
10.1 - Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente pelo servidor da Secretaria Municipal de Educação – 
SEME ou Comissão designados pela Secretaria Municipal de Administração, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, ou contestar o recebimento, no prazo de até 2 (dois) dias contados do recebimento da comunicação escrita 
encaminhada pela Contratada à Prefeitura Municipal de Santana. 
10.2 - O recebimento definitivo dos serviços será efetuado pelo servidor da Secretaria Municipal de Educação – SEME ou 
Comissão designados pela Secretaria Municipal de Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo máximo de até 2 (dois) dias, necessários à observação, ou à vistoria que comprove a adequação 
do objeto nos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
10.3 - Os pneus somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos, após cumpridas todas as 
obrigações assumidas pela Contratada e atestada sua conclusão pelo Fiscal do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
11.1 - Os serviços executados deverão obedecer as especificações do Termo de Referência – Anexo I - Edital,  de boa 
qualidade e excelente aceitação pela Secretaria Municipal de Educação – SEME, assim como, atender às características e 
especificações contidas neste Contrato. 
11.2 - A Contratada obriga-se a efetuar a substituição/troca de toda e qualquer unidade que vier apresentar irregularidades, 
defeitos de fabricação e/ou divergência com as especificações constantes neste Contrato. 
11.3 - A providência a que se refere o subitem anterior deverá ser adotada pela Contratada sempre que solicitada pela PMS 
e sem ônus adicionais para este. 
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11.4 - Não serão admitidos, para efeito de recebimento, pneus que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer 
especificações prescritas neste Contrato. 
11.5 - A Contratante não se responsabiliza por serviços prestados que excedam o objeto deste Contrato a ser formalizado, 
sem que haja consulta prévia a Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1 - Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste Contrato. 
12.2 - Designar servidor para exercer o recebimento dos serviços e atestar a Nota Fiscal/Fatura. 
12.3 - Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada nos pneus. 
12.4 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 
12.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1 - Caberá à Contratada, além das responsabilidades decorrentes das normas vigentes, cumprir fielmente os serviços 
conforme estabelecido neste Contrato. 
13.2 - Arcar com todas as despesas, direta ou indireta para o cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus 
adicionais a Contratante. 
13.3 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Contratante, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução 
dos serviços. 
13.4 - Responsabilizar-se por impostos, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e seguros 
de acidentes pessoais, resultantes da contratação dos serviços de execução. 
13.5 - Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, durante todo o processo da contratação. 
13.6 - Reparar, corrigir ou substituir todo e qualquer produto que apresentar defeito ou que estiver em desacordo com as 
especificações. 
13.7 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante o serviços de esgotamento e 
roçagem. 
13.8 - Possibilitar o atendimento preferencial a Contratante, bem como praticar os demais atos pertinentes, a fim de 
prserviçosomover a prestação dos serviços contratados de forma eficiente. 
13.9 - Emitir Nota Fiscal discriminada dos pneus executados. 
13.10 - Não substabelecer a outrem, no todo ou em parte, os serviços pactuados. 
13.11 - Empregar, no fornecimento dos serviços, profissionais especializados e experientes. 
13.12 - Dispor em seu nome e sob sua responsabilidade, empregados necessários a perfeita fornecimento dos serviços, 
cabendo-lhes todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na 
legislação vigente e quaisquer outros, em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 
Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
14.1 - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos serviços nesta Prefeitura, acompanhado da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo 2 (duas) vias ou somente após resolvido todas as irregularidades, que por ventura, 
vierem a ocorrer durante a aquisição do referido objeto. 
14.2 - A Entrega dos serviços será feita conforme estipulado neste Contrato. 
14.3 - A Administração não receberá serviços fornecidos em desacordo com este Contrato, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Edital e neste Contrato. 
14.4 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços 
ou correção monetária. 
14.5 - Os pagamentos, só serão realizados após a comprovação de regularidade da Contratada junto a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social, o FGTS e da Fazenda Estadual, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório. 
14.6 - Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento dos bens, conforme artigo 64 da Lei n.º 
9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem 
Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de 2004. 
14.7 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Administração da PMS não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Contratada, entre a data acima 
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP 
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga; e 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
 I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644  
         365          365  
TX = Percentual da taxa anual = 6%  
14.8 - Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a Contratada deverá comprovar 
perante a PMS por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ATESTAÇÃO 
15.1 - A atestação das Notas Fiscais/Faturas referentes ao fornecimento dos serviços caberá ao Fiscal do Contrato, ou 
outro servidor designado para esse fim, pela Secretaria Municipal de Administração da PMS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1 - Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição constam do orçamento do ano de 
2019 da SEME/PMS; Programa de Trabalho: 12.365.0004.2.143.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de 
Recursos: 1.113.00. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) não mantiver a proposta. 
17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante; 
17.2.2. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
17.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto; 
17.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
17.2.5.  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; 
17.2.6. impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até cinco anos; 
17.2.7. 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; 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
17.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
17.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
17.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

17.4. 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. 
8.5. 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 Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE 
18.1 - Este contrato será publicado em forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias contados de 
sua assinatura. 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

43 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO 
19.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santana, Estado do Amapá, para dirimir eventuais divergências decorrentes 
das obrigações e compromissos assumidos, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 - É vedada a causa ou a utilização do contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa anuência 
da Contratante. E, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que produzam seus regulares efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas, elaborado na forma da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 

 
Santana-AP, xx de xxxxxx de 2019. 

 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXX 
Prefeito 

CONTRATANTE 
 

________________________ 
CONTRATADA 

 
 

 


