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EDITAL 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO OS MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA. 

 

VALOR ESTIMADO: R$ 24.190,02 (vinte e quatro mil cento e noventa reais e 

dois centavos). 

DATA: 03/07/2020.  

HORÁRIO: 08:30h (horário de Belém)  

LOCAL: Sala de Licitações da CPL da Câmara Municipal de Paragominas/PA.  

ENDEREÇO: Praça Célio Miranda, nº 120, bairro Centro, CEP. 68625-000 - 

Paragominas/PA. 
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EDITAL 

A Câmara Municipal de Paragominas, estado do Pará, por meio de seu Pregoeiro 

instituído pela Portaria nº 002/2020- GP, de 06 de janeiro de 2020, comunica aos 

interessados que fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade pregão 

presencial, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os Decretos nº s 5.450, de 31 de 

maio de 2005, 6.204, de 05 de setembro de 2010, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e demais normas pertinentes, 

observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

DA OBTENÇÃO DO EDITAL E ORIENTAÇÕES QUANTO O CERTAME 

O Edital do Pregão Presencial nº 003/2020-CMP está disponível em 

www.cmpparagominas.pa.gov.br, bem como, no mural de Licitações do TCM/PA, e na 

sala da CPL da CMP, situada na Praça Célio Miranda, nº 120, bairro Centro, no horário 

das 8h às 14h, onde poderá ser disponibilizado para gravação em mídia digital do 

interessa do. 

Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS para o 

enfrentamento contra o COVID-19, devem ser atendidos por todos os interessados em 

participar do certame. 

Evitar credenciar pessoa para participação no certame que fazem parte do grupo de 

risco, tais como: 

I. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  

II. Com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras 

morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do 

estado geral da saúde a partir do contágio; e  

III. Grávidas.  

Fica ainda estabelecido a obrigatoriedade de uso individual durante todo o certame de:  

I. Máscaras;  

II. Álcool Gel 70% ou Álcool líquido 70%; 

III. Manter durante todo o certame a distância mínima de 1,5m de distancia dos 

membros da Comissão de Licitação e dos demais participantes. 

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:  

Anexo I - Termo de Referência  
Anexo II - Modelo de Declaração de que não emprega menor, nos termos do inciso V, 
do art. 27, da Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, 
da Constituição Federal;  
Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação os 
termos da Lei nº 10.520, de 17/07/2002;  
Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ; 
Anexo V – inexistência de fatos impeditivos; 
Anexo VI - Minuta do Contrato. 
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DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

DATA: 03/07/2020.  
HORÁRIO: 08:30 h (horário de Belém)  
LOCAL: Sala de Licitações da CPL da Câmara Municipal de Paragominas/PA.  
ENDEREÇO: Praça Célio Miranda, nº 120, bairro Centro, CEP. 68625-000 - 

Paragominas/PA. 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa prestadora de serviços continuados de ar condicionados, 

incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, visando atender as 

necessidades da câmara municipal de Paragominas/PA. conforme as especificações 

contidas no Termo de Referência – Anexo I. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa com a execução do objeto desta licitação, se ocorrer, será custeada com 

recursos consignados na Classificação Orçamentária: dotação Orçamentária 

33.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros de Pessoa Jurídica. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:  

Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de 
atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos 
atos constitutivos, que em estrita razão do objeto, deverá ter sede ou manter 
representação em Belém do Pará ou região metropolitana. 

3.2. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

Não poderão participar da presente licitação: Pessoas Físicas; Empresas que 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta da 
União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios; que possuam entre 
seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis ou técnicos, que sejam 
servidores da CMP, na data da publicação do Edital; declaradas inidônea por 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal; com falência declarada, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução, liquidação, 
concordata, fusão, cisão ou incorporação; cuja atividade empresarial não 
corresponda ao objeto desta licitação; que não apresentem a Declaração de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;  

3.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 
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4. DAS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS 

4.1. Quaisquer solicitações de esclarecimentos ou impugnação ao ato convocatório, 
deverão ser endereçadas ao Pregoeiro, protocoladas na Câmara Municipal de 
Paragominas/PA ou por meio do e-mail: cmplicitacao@gmail.com, em até dois 
dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, conforme 
previsto no art. 9º, V, da Lei Estadual nº 6.474 de 6 de agosto de 2002 c/c art.12 
do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000. 

4.2. Nas hipóteses em que os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação 

ensejarem necessidade de alterações no Edital e/ou seus Anexos, será 

designada nova data para a realização do certame. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO:  

5.1.1. Em se tratando de terceiro representante da licitante, este deverá 

apresentar o Instrumento Público de Procuração ou procuração particular, 

contendo expressa delegação de poderes para formulação de ofertas de 

lances, bem como, para prática de todos demais atos pertinentes ao 

certame, que deve vir acompanhada dos seguintes documentos:  

5.1.1.1. Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente 

com foto;  

5.1.1.2. Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado (se sociedades comerciais);  

5.1.1.3. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso 

VII do art. 4o da Lei no 10.520, de 2002), (ANEXO III).  

5.1.1.4. Declaração de que não emprega menor – ANEXO II  

5.1.2. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente, este deverá apresentar o Estatuto, Contrato Social 

ou equivalente que expresse seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos 

documentos contidos no subitem 5.1, subitens “5.1.1.1” e “5.1.1.3”;  

5.1.3. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

conforme os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, e 

que tenha a intenção de usufruir do tratamento diferenciado, deverá 

apresentar Declaração de Qualificação de Microempresa ou de Empresa 

de Pequeno Porte, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV 

deste Edital; 

 

5.2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO:  

5.2.1. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, 

poderá representar mais de um licitante;  

5.2.2. O licitante ou seu representante que não comprovar por ocasião do 

credenciamento, poderes suficientes para manifestar-se, apresentar lances 
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ou formular intenção de recurso, estará impedido de fazê-lo durante a 

sessão pública.  

5.2.3. Os documentos poderão ser apresentados em cópias autenticadas em 

cartório ou em cópias simples, sendo obrigatória a apresentação do original 

para serem autenticadas pelo Pregoeiro e/ou por integrantes da equipe de 

apoio, na ocasião da abertura dos envelopes de credenciamentos, 

mediante apresentação do documento original legível, sem emenda ou 

rasura.  

5.2.4. As DECLARAÇÕES deverão ser apresentadas em papel A4 com timbre 

da empresa, com indicação do nome de fantasia, razão social, CNPJ, 

Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefones, 

inclusive e-mail, se houver, datilografada ou digitada, datada e assinada na 

parte final, pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas, ou ressalvas. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES  

6.1. A sessão pública do Pregão Presencial terá início com a entrega pelos licitantes 

ao Pregoeiro e à sua Equipe de Apoio, dos documentos necessários ao 

Credenciamento na forma do Item 5 deste Edital, bem como, dois envelopes 

separados, contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, 

lacrados e identificados conforme segue: 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA 
Número do Pregão;  
Dados da Licitante. 

 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA 
Número do Pregão;  
Dados da Licitante. 

6.2. O recebimento dos documentos de credenciamento, dos envelopes de proposta 
e documentos de habilitação dar-se-á às 09:30 horas do dia da abertura do 
certame. 

7. DO CONTEÚDO E FORMA DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE 
1  

7.1. Após a fase de credenciamento, o pregoeiro procederá à abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preço, desclassificando aquelas que se 

apresentarem em desacordo com os requisitos estabelecidos neste Edital e 

seus Anexos.  

7.2. A proposta de preço deverá:  

7.2.1. apresentar-se em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, em papel timbrado da empresa, com identificação do seu 
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CNPJ, datada e subscrita por representante investido de poderes para 

firmar o contrato;  

7.2.2. ser elaborada na forma deste Edital e de seu Termo de Referência 

(Anexo I) contendo a oferta de PREÇO em moeda corrente nacional, em 

algarismos e por extenso, com até 02 (duas) casas decimais, sob pena de 

sofrer arredondamento para menor;  

7.2.3. consignar, de forma expressa, o valor pela prestação dos serviços, já 

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 

que compõem o preço;  

7.2.4. apresentar prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 2 

8.1. O Envelope nº 02, com o título “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” deverá 

conter os documentos a seguir relacionados, a serem apresentados, 

alternativamente, das seguintes formas:  

8.1.1. em cópia autenticada por cartório competente;  

8.1.2. em cópia simples, com apresentação do original para autenticação pelo 

Pregoeiro ou integrante da equipe de apoio;  

8.1.3. Por publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

 

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

8.2.1. Cédula de Identidade;  

8.2.2. Cópia do Ato Constitutivo (no caso de empresário individual) ou Contrato 

Social ou Estatuto Social consolidado e/ou suas alterações, de modo a 

verificar se o objeto social da licitante é compatível com o objeto da 

licitação;  

8.2.3. Comprovação de representação legal;  

8.2.4. Prova de inscrição do CNPJ.  

8.2.5. Os documentos acima relacionados não precisarão constar do envelope 

“Documentos para Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  

 

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

vigente na data prevista para abertura da licitação;  

8.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às 

contribuições Sociais, representada pela Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

8.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante;  

8.3.4. Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – 

Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica 

Federal;  
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8.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei 

Federal nº 12.440/11, podendo ser retirada através do site: 

www.tst.jus.br/certidao;  

8.3.6. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte, somente será exigida no caso de virem a ser adjudicatárias 

deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006;  

8.3.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação referente à comprovação de regularidade fiscal 

relacionada nos subitens 8.3.1 a 8.3.4, mesmo que apresentem alguma 

restrição; 

8.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

8.4.1. Atestado de desempenho anterior, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado em nome da licitante, comprovando que a licitante tenha 

executado serviços, referente à prestação de serviços aos descritos no 

objeto deste edital; 

8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

8.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede jurídica da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 

no domicílio da pessoa física. 

8.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício 

financeiro já exigível e apresentada na forma da lei. 

9. DA FASE DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
DE PREÇOS  

9.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do 

MENOR PREÇO, conforme Termo de Referência deste Edital, desde que 

atendidas todas as especificações constantes neste edital e seus Anexos, 

sendo, portanto, desclassificadas as propostas em desacordo com os mesmos 

ou que apresentarem preços excessivos ou inexequíveis, nos termos do inciso 

II do art. 48, da Lei nº 8.666/93;  

9.2. Será classificada em primeiro lugar a proposta que contenha o menor preço, e 

sucessivamente em ordem decrescente de classificação todas as demais com 

valores superiores em até 10% (dez por cento) em relação a de menor preço.  

9.3. Não havendo, pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no ítem 9.2., 

o Pregoeiro proclamará a classificação preliminar das licitantes com as três 

melhores propostas acima do menor preço, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos.  

9.3.1. Em caso de proposta de preço com erros aritmético, os mesmos serão 

corrigidos pelo pregoeiro, da seguinte forma: 

9.3.1.1. Se for constatada discrepância entre os valores grafados em 

algarismo e por extenso, prevalecerá este último;  

9.3.1.2. Se for constatada divergência entre o produto da multiplicação do 

preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço 

unitário;  

9.3.1.3. Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou 

divisão, será considerado o resultado corrigido;  

http://www.tst.jus.br/certidao
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9.3.1.4. Caso a licitante não aceite as correções procedidas, sua proposta 

de preço será desclassificada.  

9.3.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou que apresentem valores 

unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou 

manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei nº 

8.666/93.  

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

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

9.3.4. Os erros formais verificados nas propostas, quando claramente não 

resultarem em prejuízos para o julgamento, poderão ser relevados pelo 

Pregoeiro, garantido o direito de recurso aos demais licitantes.  

9.3.5. Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital e seus 

Anexos.  

9.3.6. O ônus da prova da exequibilidade do preço incumbe ao autor da 

proposta, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação, se for o caso.  

9.3.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

assinatura do instrumento contratual, ficam os licitantes liberados dos 

compromissos assumidos.  

9.4. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio, também para determinação da ordem de oferta dos lances.  

9.4.1. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor, conforme inciso XVI do art. 4º da 

Lei nº 10.520/2002. 

10. DA FASE DOS LANCES  

10.1. Às licitantes classificadas será dada oportunidade para oferta por meio 

de lances verbais e sucessivos, obedecendo-se a ordem decrescente de 

classificação das propostas;  

10.2. O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para 

lances, bem como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, 

mediante prévia comunicação às licitantes;  

10.3. Somente serão aceitos lances verbais e cujos valores sejam inferiores ao 

último apresentado;  

10.4. A desistência dos lances já ofertados sujeitará a licitante às penalidades 

previstas na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei Estadual nº 6.474, de 

06/08/2002, nos termos deste Edital;  

10.5. A desistência da licitante em apresentar lance verbal, quando convocada 

pelo pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances e na manutenção 

do seu último preço ofertado, para efeito de ordenação das propostas, 

excetuando-se as empresas enquadradas na Lei Complementar nº 123/2006.  
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10.6. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo 

pregoeiro, as licitantes classificadas manifestarem seu desinteresse em 

apresentar novos lances.  

10.7. Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro poderá negociar com o autor 

da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.  

10.8. Caso não se realizem lances verbais, o pregoeiro verificará a 

conformidade entre a proposta classificada escrita de menor valor e o valor 

estimado para contratação, com base na média de valores apurados na fase 

interna da licitação, decidindo motivadamente a respeito.  

10.9. Observada a preferência às microempresas e empresas de pequeno 

porte de que trata a Lei Complementar 123/2006, em sendo constatado o 

atendimento das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, será 

declarado pelo pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da 

licitação. 

11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE  

11.1. Após o encerramento dos lances, será assegurado, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, conforme art. 44 da Lei Complementar nº 123/06;  

11.1.1. Entende-se por empate, aquelas situações em que propostas 

apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento), superior ao menor preço, conforme 

parágrafo 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06;  

11.1.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e as empresas de pequeno porte que se enquadrem no intervalo 

estabelecido no item deste Edital, será realizado SORTEIO entre elas, para 

que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, 

conforme estabelecido no inciso III do art. 45 da Lei Complementar nº 

123/06;  

11.2. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte 

que atenda ao critério disposto no item 11.1, para que, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, apresente preço inferior ao da melhor classificada, sob pena de 

preclusão do direito de preferência.  

11.2.1. No caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 

11.1.2, a classificação das microempresas ou empresas de pequeno será 

definida mediante sorteio.  

11.2.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da 

proposta melhor classificada, respeitada a ordem de classificação, serão 

convocadas sucessivamente as demais microempresas e empresas de 

pequeno porte, que se enquadrem nas condições indicadas no subitem 

11.1, para que apresentem novas propostas.  

11.3. Não haverá direito de preferência a ser reclamado, se a autora da melhor 

oferta já se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, passando-

se, desde logo, à negociação do preço.  
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11.4. Não poderá se beneficiar de tratamento jurídico diferenciado a pessoa 

jurídica que apresente as vedações contidas no art. 3º, §4º da LC nº. 123/2006. 

12. DA FASE DE HABILITAÇÃO  

12.1. Encerrada a fase de lances, terá início a fase de habilitação com a 

abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da licitante 

classificada em primeiro lugar, para verificação do cumprimento dos requisitos 

estabelecidos neste Edital, no Item 8 e seus subitens. 

12.2. No tratamento preferencial a ser dispensado à microempresa e empresa 

de pequeno porte, quando detentora de melhor oferta, porém com restrição na 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis a contar do momento em que for declarada vencedora, 

prorrogável por igual período a critério da CMP, para saneamento da pendência;  

12.3. Excetuado o disposto no item 12.2, nos demais casos em que a licitante 

vencedora desatenda às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará as 

ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a aceitabilidade 

da proposta e o atendimento dos requisitos de habilitação, até que uma licitante 

cumpra as exigências deste Edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado 

quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de 

recursos;  

12.4. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada que será assinada pelo 

pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.  

12.5. Na hipótese de nenhum dos proponentes atender as exigências de 

habitação dispostas no edital, o pregoeiro encerrará o certame licitatório 

declarando-o fracassado. 

13. DO RECURSO  

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 

pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões 

de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 

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

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;  

13.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à 

intenção de recorrer, no prazo fixado, importará a decadência desse direito, 

ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor;  

13.3. O recurso interposto deverá ser endereçado ao Pregoeiro, formalmente 

na sala da CPL da CMP, localizada no edifício-sede, situada na Praça Célio 

Miranda, nº 120, Paragominas/PA;  

13.4. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação 

da Presidência da CMP;  

13.5. A interposição de recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo.  
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13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, 

constatada a regularidade dos atos procedimentais e, decididos os recursos, se 

interpostos, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor;  

14.2. Homologado o resultado da licitação pelo Presidente do CMP, o 

adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em 

edital;  

14.3. Após a homologação, os envelopes de documentação das demais 

licitantes permanecerão em poder do pregoeiro pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

após, se não retirados pelas licitantes, serão inutilizados;  

14.4. No caso de comparecimento de apenas 01 (um) licitante, o Pregoeiro 

verificará a aceitabilidade de sua proposta, observando se o preço está de 

acordo com o praticado no mercado e negociará com o proponente a fim de 

obter melhor oferta, examinando em seguida a documentação de habilitação, 

que se verificada em conformidade com o Edital e seus Anexos, será o licitante 

declarado vencedor.  

15. DA CONTRATAÇÃO 

15.1. Homologado o julgamento, o licitante vencedor será convocado para 

assinar o termo de contrato, devendo fazê-lo no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data do recebimento da convocação, salvo motivo justificado 

e devidamente aceito pela Administração, podendo solicitar a prorrogação do 

prazo, uma única vez, e por igual período, conforme estatui o parágrafo primeiro 

do art. 64 da Lei n° 8.666/93, sob pena de sujeitar se às sanções legais previstas 

neste edital.  

15.1.1. – A assinatura do contrato prioritariamente acontecerá no prédio da 

Câmara Municipal de Paragominas/PA, na impossibilidade será permitido 

o envio do termo de contrato por meio eletrônico (e-mail), desde que a 

licitante vencedora acuse o seu recebimento por meio eletrônico (e-mail) 

ou documento oficial e no mesmo prazo estabelecido no item 15.1.  

15.1.1.1.  – O termo de contrato recebido por meio eletrônico deverá ser 

encaminhado via SEDEX, ou outro meio de eficiência e rapidez 

similares com a assinatura física do representante legal da empresa, 

no mesmo prazo estabelecido no item 15.1; 

15.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá 

manter as mesmas condições de habilitação, inclusive será confirmada a 

situação de regularidade fiscal para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e com a Justiça 

do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).  

15.3. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato 

da assinatura do contrato, ou recusar se a assinar o contrato, injustificadamente, 

será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação para 
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celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis.  

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

O contrato poderá ser extinto antecipadamente desde que se configure qualquer das 

hipóteses elencadas no Capítulo III, Seção V da Lei federal 8.666/93, com suas 

alterações.  

17.  DAS PENALIDADES  

17.1. A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 

com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais 

cominações legais, conforme dispõe o art. 7º da lei nº 10.520/2002;  

17.2. Conforme dispõe os incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do contrato a CMP poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: I – advertência; II – 

multa indenizatória pecuniária, no caso de atraso injustificado ou inexecução 

total ou parcial do objeto, no percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor 

da fatura mensal, que será aplicada independentemente de notificação, 

interpelação judicial ou extrajudicial. O atraso superior a 30 (trinta) dias 

consecutivos poderá ensejar, a exclusivo critério da CMP, a rescisão do 

contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações; III – suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 

(dois) anos; IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior;  

17.3. Facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, as 

sanções previstas no item 17.2 poderão ser aplicadas cumulativamente.  

17.4. Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da 

multa, atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente à Fazenda Estadual, na 

condição “à vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado 

judicialmente. 
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18. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS  

18.1. Após empenho parcial ou global, pela execução dos serviços 

mencionados, o pagamento se dará de forma parcelada de acordo com as 

ordens de serviço, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, 

após a apresentação da fatura, que deverá ocorrer a partir do 1º dia útil do mês 

subsequente a prestação dos serviços, acompanhada de relatório 

discriminando os serviços executados no mês.  

18.2. O valor poderá ser reajustado anualmente de acordo com o INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor), o qual é índice oficial do Governo Federal 

ou outro que porventura vier a substituí-lo.  

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1. A Câmara Municipal de Paragominas/PA, por intermédio de sua 

presidência, poderá revogar ou anular o certame, a qualquer título, até a 

adjudicação do mesmo, sem que disso decorra para os licitantes o direito a 

qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização ou poderá, ainda, 

revogar ou anular o certame, após adjudicação e/ou homologação, em razão de 

fato superveniente, sem que disso decorra para os licitantes, o direito a qualquer 

reembolso de despesas ou qualquer indenização;  

19.2. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 

sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação 

de outros documentos ou informações complementares que o pregoeiro 

porventura julgar necessário; 

19.3. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável 

das normas deste Edital e anexos, bem como na observância dos preceitos 

legais e regulamentares que a regem;  

19.4. Havendo indício de conluio entre os licitantes, a CMP comunicará os fatos 

à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para as 

providências devidas;  

19.5. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou apresentadas em 

razão do cumprimento das exigências deste Edital e seus Anexos;  

19.6. No caso de alteração em pontos essenciais deste Edital, dentro do prazo 

estabelecido para o início da abertura dos envelopes, este será prorrogado e as 

modificações terão a mesma divulgação do texto anterior.  

19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, deve 

ser excluído o dia do início, incluindo-se o dia do vencimento, que remeterá ao 

dia útil subsequente quando seu término ocorrer em feriados ou em dias nos 

quais não houver expediente na CMP.  
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20. DO FORO  

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

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da 

cidade de Paragominas/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Paragominas/PA, 23 de junho de 2020. 

 

 

 

 

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 

Pregoeiro 

 

 

 

 

HESIO MOREIRA FILHO 

Presidente da CMP
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ART. 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO INCISO V, DO ART. 27, 

DA LEI Nº 8.666/93 

 

Ref.(identificação da licitação) ...................................(nome do licitante), inscrito no 

CNPJ n ............................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr 

(a).............................................portador(a) da carteira de Identidade 

nº............................... e do CPF nº..............................., declara, para fins 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, 

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

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  

 

(local e data) 

(nome completo, nº da RG e assinatura do representante legal da empresa) 

 

Observação importante: Assinalar a ressalva acima se a empresa licitante empregar 

menor a partir de quatorze anos na condição de menor aprendiz.  

 

ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO  

...................................................., com sede na ....................................., inscrita 

no(razão social da empresa) (endereço) CNPJ nº ............................, vem, por 

intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a) ........................, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ..........................e do CPF nº......................., em atenção 

ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre 

plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão 

Presencial nº _________________ e que concorda com todas as condições 

estabelecidas neste Edital. Declara, ademais, que não está impedida de participar 

de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, 

nem de fatos impeditivos de sua habilitação, ciente de obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

(local e data) 

(nome completo, nº da RG e assinatura do representante legal da empresa) 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

A empresa _______________________,inscrita no CNPJ sob nº 

___________________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. 
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__________, CPF ___(nº)___, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis 

e sob as penas da lei, ser ______(micro-empresa ou empresa de pequeno porte), 

nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 

previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

Local e Data 

(nome completo, nº da RG e assinatura do representante legal) 

 

ANEXO V 

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

A empresa _______(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)____, CNPJ nº ________, por 

seu representante legal infrafirmado, Sr(a) ____________________, portador de RG nº 

____________ e CPF nº ______________, DECLARA, para os devidos fins e sob as 

penas da lei, como condição para habilitação no Pregão Presencial ___________, 

promovido pela Câmara Municipal de Paragominas/PA, que: 

1. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, até a presente data, inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no referido processo licitatório, com ciência da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

Local e Data 

(nome completo, nº da RG e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE _________________ 
NOS TERMOS DO PREGÃO 
PRESENCIAL N° _________, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA E 
A EMPRESA ________________ 
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede e foro em Paragominas/PA, localizada na Praça Célio Miranda - 

Centro – Paragominas, com CNPJ nº 34.845.040/0001-56, neste ato representado pela 

Presidente, Sr. HESIO MOREIRA FILHO, portador da Carteira de Identidade n° 

4017728 PC/PA e do CPF n° 886.077.042-49, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado, _______________, 

pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº ___________, com sede na 

____________. CEP: _______, Cidade de __________, Estado do _________, neste 

ato representado pelo Sr. ___________, portador do CPF nº _______, denominado para 

este ato CONTRATADO, tem justo e acordado o presente Contrato Administrativo de 

___________, pelo prazo de 0x (xxxx) meses, nos termos do processo ________ 

00x/2020-CMP, Termo de referência e proposta de preço, mediante as cláusulas e 

condições abaixo indicadas que se obrigam a cumprir e observar fielmente. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de empresa prestadora de serviços continuados de ar condicionados, 

incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, visando atender as 

necessidades da câmara municipal de Paragominas/PA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DAS 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

2.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva a serem contratados têm 
como objeto os equipamentos de ar condicionado da Câmara Municipal de 
Paragominas, compreendendo todos os equipamentos relacionados no termo 
de referência. 

2.2. Os serviços de manutenção preventiva, que buscam prevenir a ocorrência de 
quebras e defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as em 
perfeito estado de uso, de acordo com projetos, manuais, normas técnicas dos 
fabricantes e da área de saúde. 

2.3. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas 
previamente programadas pela Secretária Geral desta Casa de Leis, mediante 
apresentação da Ordem de Serviço. 
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2.4. A CONTRATADA deverá executar a primeira manutenção preventiva no prazo 
de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato. 

2.5. Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, eventuais ou 
emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se 
comprovar serem indispensáveis, tratam da execução dos trabalhos 
necessários e suficientes para a imediata correção de defeitos e anormalidades 
nos equipamentos de ar condicionado, a fim de que seja retomada sua 
utilização de forma segura, eficiente e econômica, devendo ser 
preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 
16:00 horas. 

2.6. No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de anormalidades 
eventuais, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, 
iniciar os procedimentos corretivos no prazo máximo de até 3 (três) horas. 

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

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

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

2.10. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados e os materiais 
empregados deverão obedecer rigorosamente: 

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

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

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

d) às disposições legais federais, e distritais pertinentes; 

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

f) às normas técnicas específicas, se houver; 

g) as publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design – 
SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor's National 
Association); 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Câmara Municipal de Paragominas-PA – Contato (91) 3729-79-23 - End.: Praça Célio Miranda, 
120 - Centro - Paragominas – PA - CEP: 68625-970  

h) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT 
ou para melhor complementar os temas previstos por essas; 

i) às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as 
seguintes: 

a. à NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

b. à NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

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

d. à NR-23: Proteção Contra Incêndios; 

e. à Resolução CONFEA nº 425/98 (ART); 

f. à Portaria n.º 3523/GM e 176/GM do Ministério da Saúde, bem 
como o preenchimento do PMOC, de acordo com as 
necessidades dos equipamentos. 

2.11. Na execução das rotinas dos serviços de manutenção dos equipamentos de ar 
condicionado, a CONTRATADA deve: 

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

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

c) manter os ambientes climatizados dentro dos padrões normalizados de 
temperatura, umidade relativa e velocidade do ar. 

d) observar as prescrições conforme determinações descritas a seguir: 

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

ii. utilizar, na limpeza dos componentes dos equipamentos de ar 
condicionado, produtos biodegradáveis devidamente registrados no 
Ministério da Saúde para esse fim; 

iii. manter em condições de operação os filtros, promovendo sua 
substituição, quando necessário; 

iv. remover as partículas sólidas, retiradas dos equipamentos de ar 
condicionado após a limpeza, e acondicioná-las em recipientes e 
locais adequados; 

v. preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes 
poluentes externas que apresentem riscos à saúde humana; 

vi. garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes 
climatizados; 
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2.12. A CONTRATADA deverá alocar profissionais altamente especializados para o 
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, o fiscal de contratos poderá 
solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 
CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos 
serviços. 

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

2.14. Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA 
deverá utilizar somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da 
Saúde, sendo proibida a utilização de substâncias classificadas como 
carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou que venham causar danos ou 
corrosões nos equipamentos de ar condicionado. 

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

2.16. A CONTRATADA deverá registrar, no prazo máximo de 7 (sete) dias da 
assinatura do contrato, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia competente, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica pelos 
serviços objeto das presentes especificações, em nome do(s) responsável(is) 
técnico(s) indicado(s) em sua habilitação técnica. 

2.17.  Para a prestação dos serviços de manutenção objeto destas especificações, 
caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento e ferramenta 
necessários, usar mão de obra idônea e obter materiais necessários em 
quantidade suficiente e de reconhecida qualidade, de forma a assegurar o 
progresso satisfatório aos serviços e a conclusão destes nos prazos fixados. 

2.18. O fiscal de contratos não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam 
fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc. 

2.19. Se, para viabilizar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar 
pareceres e desenhos técnicos de execução, deverá fazê-los às suas expensas 
exclusivas e submetê-los à aprovação do fiscal de contratos. 

2.20. Os desenhos técnicos de execução, se necessários, deverão ser entregues por 
partes, de acordo com as prioridades, em função dos cronogramas, em duas 
vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA após análise. Os serviços 
contidos nesses desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal do 
fiscal de contratos. 

2.21. A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar 
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos 
ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias 
públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da 
CONTRATANTE. 
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2.22. A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE e terceiros por atos, 
falhas ou omissões suas. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, 
ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela 
CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em 
nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte da CONTRATANTE. 

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

2.24. A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas onde realizarem serviços 
permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e 
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a 
retirada imediata de detritos e sobras de material tão logo conclua as operações 
relativas ao serviço executado. 

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

2.26. Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA 
aos usuários das instalações da CONTRATANTE serão, no mínimo, os 
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do 
Trabalho, do Ministério do Trabalho. 

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

2.28.  O fiscal de contratos e toda pessoa autorizada por esta terão livre acesso aos 
serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, 
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, 
ainda que nas dependências da CONTRATADA. 

2.29. A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos 
sempre que: 

a) assim estiver previsto e determinado no contrato; 

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

c) houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos 
trabalhos na forma prevista no contrato; 

d) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a 
juízo do fiscal de contratos, possa comprometer a qualidade dos 
trabalhos subsequentes; e 

e) o fiscal de contratos assim o determinar ou autorizar, por escrito. 
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2.30.  No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, 
prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las 
deixando-as em conformidade com o seu estado original. 

2.31. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 
elementos existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução de seus 
serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente ao fiscal de contratos 
autorização para tais deslocamentos e modificações. 

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

2.33. A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de 
supervisão e fiscalização de serviços. 

2.34. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem 
autorização expressa do fiscal de contratos. 

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

2.36. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA das instalações tem por objetivo antecipar-
se, por meio de ensaios e rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo 
uso normal e rotineiro dos equipamentos e instalações ou desuso. 

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

a. Deverá fazer a manutenção PREVENTIVA: 

Especificações 

Verificar ruídos e vibrações anormais. 

Limpeza de evaporador. 

Limpeza de filtro de ar. 

Medir o diferencial de pressão. 

Verificar e eliminar frestas dos filtros. 

Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o 

elemento filtrante. 

Verificar grades de ventilação/ exaustão. 

Verificar chave seletora. 

Verificar atuação do termostato. 

Verificar válvula reversora. 

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

Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente. 

Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas. 

Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos. 

Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação. 

Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. 

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

Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o uso 

de produto desengraxante e corrosivo. 

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

Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter. 

Verificar filtro e secador. 

Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos. 

Verificar nível de óleo do compressor. 

Verificar a operação da válvula de expansão. 

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

e óleo). 

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

Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de 

temperatura do ambiente. 

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

e na bandeja. 

Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão. 

Verificar a operação dos controles de vazão. 

Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores. 

Limpeza de condensador. 

Verificar protetor térmico compressor. 

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

2.38. Para cada serviço preventivo identificado na relação do item anterior, fica 
também estabelecido que a CONTRATADA tem obrigação de executar, o 
correspondente serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA (substituição de 
partes e peças, recomposição, reparo, conserto, etc.). 

2.39. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de 
medições e testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário 
para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de 
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manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir 
no preço do serviço os correspondentes custos. 

2.40. A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas dependências 
da CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que durar o serviço 
executado. Tão logo este seja concluído, a CONTRATADA deverá providenciar, 
às suas expensas, a retirada dos remanescentes. 

2.41. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para a CMP, ou as instalações 
por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só 
poderão ser retirados com autorização formal do fiscal de contratos. 

2.42. As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por 
equipamentos, materiais, instalações ou assemelhados da CONTRATADA de 
forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de outros contratados 
que acaso poderão estar trabalhando concomitantemente. 

2.43. Se a CONTRATADA necessitar deslocar à CONTRATANTE qualquer 
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos nas vias 
públicas e/ou pontes, deverá comunicar o fato ao fiscal de contratos, 
informando-a também das providências que pretende adotar para a proteção e 
o eventual reforço das obras viárias existentes, ficando a CONTRATADA 
responsável pela efetivação de todas as providências necessárias junto a 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a 
pessoas físicas envolvidas. 

2.44. Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais ficará a 
cargo da CONTRATADA. 

2.45. Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer 
pagamento adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA 
destinado a viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na execução do 
objeto contratual, bem como imprescindíveis à execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionados, tais 
como álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões, vaselina, 
estopas, panos, Bombril, utensílios e produtos químicos de limpeza, graxas e 
desengraxantes, desencrustantes, produtos anti-ferrugem, WD40, solventes, 
materiais de escritório, fitas isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos 
para tubos de PVC, epóxi, colas Araldite e Super Bonder, Durepoxi, pilhas para 
lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas de aço e nylon, massa de vedação, 
material de soldagem, brocas, oxigênios, nitrogênio, acetileno e outros 
similares. Desse modo, a CONTRATADA deverá incluir no preço dos serviços 
os correspondentes custos. 

2.46. A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá fornecer, 
sem fazer jus a pagamento adicional, o seguinte MATERIAL DE 
REPOSIÇÃO: fusíveis, relés de proteção, capacitores, parafusos, rolamentos, 
terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, 
filtros e circuitos de controle de temperatura e pilhas. Desse modo, a 
CONTRATADA deverá considerar, na sua proposta de preço, os 
correspondentes custos. 

2.47. MATERIAL DE REPOSIÇÃO, no caso das presentes especificações, 
compreende peças, componentes e materiais para o conserto, recomposição e 
readequação dos equipamentos e instalações do ar condicionado. 

2.48. Correrá por conta da CONTRATADA os seguintes MATERIAIS DE 
REPOSIÇÂO: compressores, ventiladores, controle remoto, placa eletrônica e 
demais peças.  
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2.49. Todos os MATERIAIS DE REPOSIÇÃO a serem empregados nos serviços 
deverão ser novos, do mesmo fabricante dos originais, e compatíveis com as 
especificações técnicas, sujeitos ao exame e à aprovação do fiscal de contratos. 

2.50. Se julgar necessário, o fiscal de contratos poderá solicitar à CONTRATADA a 
apresentação de informações, por escrito, do local de origem dos MATERIAIS 
DE REPOSIÇÃO ou de certificado de ensaios que comprovem a qualidade 
destes. Os ensaios e as verificações que se fizerem necessários serão 
providenciados pela CONTRATADA, representando ônus de sua exclusiva 
responsabilidade, não sendo, por consequência, objeto de pagamento adicional 
por parte da CONTRATANTE. 

2.51. As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da 
CONTRATANTE, devendo, por ocasião do término dos respectivos trabalhos, 
serem entregues pela CONTRATADA ao fiscal de contratos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

Pela prestação dos serviços de ___________ a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor ___________. 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

4.1. A CONTRATADA deverá entregar até o dia 20 do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, na Diretoria de Compras, Licitações e Contratos, nota 
fiscal/fatura dos serviços, emitida em 1 (uma) via, para fins de liquidação e 
pagamento. 

4.2. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá 
ao fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

4.3. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à 
CONTRATANTE em data posterior à indicada no item 1 desta cláusula, será imputado 
à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 

4.4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis, 
contados da protocolização da nota fiscal/fatura e dos documentos relacionados na 
cláusula nona deste contrato. 

4.5. O pagamento será realizado por meio de transferência bancaria, creditada na 
conta corrente da CONTRATADA. 

4.6. A não apresentação da documentação de que trata a cláusula nona deste 
contrato, nos prazos especificados, ou o não atendimento de regularização no prazo de 
até 30 (trinta) dias, contado da solicitação pela fiscalização, poderá ensejar a rescisão 
do contrato e quaisquer valores retidos somente serão pagos após a comprovação de 
que os encargos fiscais encontram-se em dia. 

4.7. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos 
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente 
em regime de juros simples. 

4.8. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Câmara Municipal de Paragominas-PA – Contato (91) 3729-79-23 - End.: Praça Célio Miranda, 
120 - Centro - Paragominas – PA - CEP: 68625-970  

4.9. O valor poderá ser reajustado anualmente de acordo com o INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor), o qual é índice oficial do Governo Federal ou outro 
que porventura vier a substituí-lo. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 0x (xxxxx) meses, a contar da data de sua 

assinatura, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As receitas para fazer face ao presente certame estão disponíveis na seguinte 

Classificação Orçamentaria: _____________________________________________. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução 
do contrato; 

7.2. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da 
manutenção dessas condições: 

7.3. responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de 
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, 
equipamentos, seguros, tarifas, tacas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou 
espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos 
serviços contratados; 

7.4. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
 dependências da CONTRATANTE; 

7.5. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
execução deste contrato; 

7.6. comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada 
e prestar os esclarecimentos solicitados; 

7.7. fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 
serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 

7.8. ser responsável exclusivo por quaisquer acidentes na execução dos serviços 
contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação 
dos documentos, causados por seus funcionários; 

7.9. refazer imediatamente os serviços que, a juízo do representante da 
CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer 
acréscimo no preço contratado; 

7.10. recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários 
à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida;  

7.11. realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das 
atribuições de seus empregados; 

7.12. manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 
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7.13. cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com o fiscal 
de contratos, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços 
pelos empregados; 

7.14. coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

7.15. administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

7.16. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio 
do preposto;  

7.17. instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 

7.18. cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 

7.19. solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de 
quaisquer equipamentos pertencentes à CONTRATADA;  

7.20. colocar à disposição da CONTRATANTE os equipamentos e ferramentas 
solicitados para a perfeita realização dos serviços, os quais deverão estar em ótimas e 
permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas; 

7.21. realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários à 
execução dos serviços; 

7.22. responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da CMP, 
por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos de paralisação dos 
transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução 
dos serviços em regime extraordinário; 

7.23. responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 
acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

7.24. responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 
ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; e 

7.25. responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

7.26. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. expedir as ordens de serviço, com todas as informações necessárias à execução 
dos serviços contratados; 

8.2. prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pelo representante ou preposto da CONTRATADA; 

8.3. proceder às medições e efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, 
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 

8.4. exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse 
fim; 
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8.5. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato; 

8.6. observar o cumprimento dos requisitos exigidos nas especificações técnicas, 
solicitando à CONTRATADA as substituições e as correções que se verificarem 
necessárias. 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 

9.1.A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

edital e das demais cominações legais, conforme dispõe o art. 7º da lei nº 10.520/2002;  

9.2.Conforme dispõe os incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução 

total ou parcial do contrato a CMP poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: I – advertência; II – multa indenizatória 

pecuniária, no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto, no 

percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor da fatura mensal, que será aplicada 

independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial. O atraso 

superior a 30 (trinta) dias consecutivos poderá ensejar, a exclusivo critério da CMP, a 

rescisão do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 

e suas alterações; III – suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;  

9.3.Facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, as sanções 

previstas no item 9.2 poderão ser aplicadas cumulativamente.  

9.4.Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 

atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente à Fazenda Estadual, na condição “à 

vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  

Este contrato poderá ser rescindido amigavelmente, respeitada a conveniência da 

administração do CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou na 

ocorrência de qualquer das situações elencadas no art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO AMPARO LEGAL  

O presente contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, bem como pelas condições 

constantes do Ato Convocatório da licitação mencionada no seu preâmbulo e demais 

leis aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

Fica eleito o Foro da Comarca de Paragominas, Estado do Pará, para dirimir qualquer 

controvérsia decorrente deste contrato. 

Paragominas/PA, ___ de ______ de 2020. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA 
HESIO MOREIRA FILHO 

CONTRATANTE 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
SOCIO ADMINISTRADOR 

CONTRATADO 
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