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PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2021 
 
PROCESSO Nº 911/2021  
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM 
EVENTUAL FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.  
 
A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Finanças e por 
intermédio do Departamento de Licitações, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO para o objeto 
em epígrafe. 
 
Esta licitação e a contratação dela decorrente subordinam-se às disposições da Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações que lhe 
sobrevieram; pelos Decretos Municipais nº 1.662 de 30 de Maio de 2006 e nº 1.682 de 04 
de Outubro de 2006, demais normas regulamentadoras aplicáveis à espécie, bem como as 
condições estabelecidas no presente Edital. 
 
A presente licitação destina-se, exclusivamente, às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, nos termos do artigo 48, I, da Lei Complementar 123/2006, com 
redação alterada pela Lei Complementar 147/2014. 
 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. A sessão pública será realizada no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Rio Grande da Serra, sito a Rua do Progresso, 700 – Centro – Rio Grande da 
Serra/ SP, no dia 23 de novembro de 2021, com início às 10 horas, horário de Brasília – 
DF, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio designados na 
Portaria nº 90/2021 e nos autos do processo em epígrafe. 
 
1.2. As propostas deverão obedecer às especificações e padrão deste instrumento 
convocatório e anexos que dele fazem parte integrante. 
 
1.3. Os envelopes intitulados “1 – Proposta Comercial” e “2 – Documentos de 
Habilitação”, bem como o credenciamento, deverão ser apresentados na data, hora e 
endereço acima mencionados, quando os envelopes serão recebidos e abertos na forma 
prevista neste Edital, após o ato de credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame. 

 
2. OBJETO 
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2.1. Conforme descrito no item 02 do Anexo I – Termo de Referência. 
 
3. VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

3.1. Conforme descrito no item 03 do Anexo I – Termo de Referência. 
 
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E LANCE 

4.1. Conforme descrito no item 04 do Anexo I – Termo de Referência. 
 
5. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

5.1. Conforme descrito no item 05 do Anexo I – Termo de Referência. 
 
6. PAGAMENTO E REAJUSTE 

6.1. Conforme descrito no item 06 do Anexo I – Termo de Referência. 

 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. Conforme descrito no item 07 do Anexo I – Termo de Referência. 

 
9. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

9.1. Quaisquer esclarecimentos ou informações relativas a esta licitação serão 
prestados mediante solicitação dirigida ao Pregoeiro com identificação do número do 
Processo e número do Pregão, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data 
prevista para abertura da sessão pública, através do e-mail: 
licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou documento protocolado no Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, situado na Rua do 
Progresso, 700 – Centro – Rio Grande da Serra/ SP, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00 horas. 

9.1.1. Não serão aceitos pedidos de informações ou questionamentos verbais ou por 
ligação telefônica. 

 

9.2. As impugnações ao edital pelo cidadão serão recebidas em até 05 (cinco) dias 
úteis anteriores à data de abertura dos envelopes, mediante documento dirigido ao 
Pregoeiro com identificação do número do Processo e número do Pregão, devendo 
ser protocolado no Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Rio Grande da Serra, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro – Rio 
Grande da Serra/ SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00 às 16:00 horas 

 
9.2.1. A Administração julgará e responderá à impugnação em até 03 (três) dias úteis, 

sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
 

9.3. As impugnações ao edital pelos licitantes serão recebidas em até 02 (dias) úteis 
anteriores à data de abertura dos envelopes para licitantes, mediante documento 
dirigido ao Pregoeiro com identificação do número do Processo e número do Pregão, 
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devendo ser protocolado no Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, situado na Rua do Progresso, 700 – 
Centro – Rio Grande da Serra/ SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00 às 
15:00 horas. 

 
10. PARTICIPAÇÃO 

10.1. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão retirar o 
Edital completo e seus anexos no site oficial da Prefeitura Municipal de Rio Grande 
da Serra: http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/ ou, caso não seja possível a 
retirada por meio eletrônico, o mesmo estará à disposição no Departamento de 
Licitações, podendo ser copiado pessoalmente mediante a disponibilização de mídia 
removível (pen drive) pela interessada; ou ainda poderá ser adquirido através de 
pagamento de taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais). 

10.1.1. É importante o acesso frequente à página eletrônica da Prefeitura Municipal 
de Rio Grande da Serra, tendo em vista que eventuais questionamentos sobre 
edital e os devidos esclarecimentos serão divulgados por meio eletrônico, no 
endereço indicado, junto ao respectivo edital, não sendo aceitas alegações de 
desconhecimento. 

 
10.2. A participação nesta licitação é restrita às Microempresas - ME, Empresas de 

Pequeno Porte - EPP e empresário individual enquadrados nas situações previstas 
no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, designados licitantes, que atendam às 
exigências deste edital e seus anexos. 

10.2.1.O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei 
Complementar nº 123/06, às ME/EPP. 

 
10.3. Não poderão participar da licitação as pessoas físicas ou jurídicas: 

a) Declaradas inidôneas pelo poder público e não reabilitadas pelo ente que aplicou 
a sanção;  

b)  Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o 
Município de Rio Grande da Serra, nos termos do inciso III do Art. 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações; 

c) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 ou 
nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98; 

d) Que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, exceto empresa em 
Recuperação, já homologado pelo juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo 
do atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 
estabelecido neste Edital, nos termos da Súmula 50 TCESP; 

e) Que não possuam em seu objeto social ramo de atividade que seja pertinente ao 
objeto a ser licitado; 

http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/
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f) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

11. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

11.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo do presente Edital, os licitantes 
deverão estar representados por agentes credenciados, com poderes específicos 
para formular lances verbais, bem como para a prática de todos os atos inerentes ao 
certame. 

 
11.2. O credenciamento dar-se-á através da apresentação dos seguintes documentos: 

11.2.1. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou cargo 
assemelhado na empresa proponente), deverá apresentar cópia autenticada 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social original devidamente registrado no 
órgão equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Deverá ser 
apresentado ainda o documento original de identidade com foto para 
conferência; 

11.2.2. Tratando-se de Procurador, as empresas deverão credenciar um 
representante, mediante a apresentação de procuração por instrumento 
público ou particular, atribuindo-lhe poderes específicos para formular 
ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. Deverá ser apresentado ainda o documento original de identidade 
com foto para conferência. 

11.2.2.1. No caso de instrumento particular, deverá ser apresentado contrato 
social original ou cópia autenticada ou instrumento equivalente de forma a 
assegurar que os poderes foram outorgados por quem de direito o está 
constituindo. 

 
11.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 
 
11.4. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, o impedirá de se 

manifestar e responder pela Licitante, sendo considerado como válido o preço 
apresentado na Proposta Comercial escrita. 

 
11.5. O credenciamento do licitante implica a responsabilidade legal do mesmo ou seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão presencial. 

 
11.6. Serão aceitos envelopes de Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, 

enviados via correio ou entregues no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Rio Grande da Serra, de empresas que não intencionam intervenção 
de agente credenciado. 
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11.7. O licitante que não contar com representante credenciado presente na sessão ou, 

ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da 
apresentação de documentação defeituosa ou incompleta, ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 
interpor recursos, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta 
escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 

 
11.8. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 
 
11.9. Juntamente com o Credenciamento, o licitante deverá apresentar Declaração sob 

as penas da lei, de que cumpre todas as exigências de habilitação, conforme 
modelo constante no Anexo III. 

 
11.10.Os licitantes deverão apresentar Declaração em papel timbrado da empresa, de 

que se encontra enquadrado como Microempresa ou Empresa de pequeno porte, 
nos termos da legislação fiscal e societária, visando o exercício da preferência 
prevista na Lei Complementar nº. 123/06, conforme modelo constante no Anexo IV, 
FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta Comercial) e nº. 2 (Documentos de 
Habilitação). 

 
11.10.1.A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá ocorrer com a juntada da documentação, contrato social ou 
sua consolidação da qual conste a alteração, ou certidão expedida pela Junta 
Comercial, da qual conste o registro nos termos do artigo 8º, da Instrução 
Normativa 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional do 
Registro de Comercio – DNRC, para o enquadramento em tela. 

 
 
12. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

12.1. Finalizado o credenciamento, o Pregoeiro procederá ao recebimento dos envelopes 
que deverão conter as Propostas Comerciais e os Documentos de Habilitação. 

 
12.2. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em 

invólucros separados, indevassáveis, e devidamente lacrados, contendo os 
seguintes dizeres em suas faces externas: 

 
12.2.1. Envelope nº. 1 – Proposta Comercial 

Número do Processo; 
Número do Pregão; 
Dados do Licitante (Nome, CNPJ, Endereço completo). 

 
12.2.2. Envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação 
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Número do Processo; 
Número do Pregão; 
Dados do Licitante (Nome, CNPJ, Endereço completo). 

 
13. PROPOSTA COMERCIAL 

13.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, em 
01 (uma) via, impressa, com escrita numa só das faces de cada folha, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem emendas, rasuras, borrões ou 
entrelinhas, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, na qual deverão constar de forma clara, legível e precisa os elementos e 
requisitos mencionados nos Anexos I e II, devendo ser datada e assinada pelo 
representante legal da empresa. 

 
13.2. Os preços, conforme definido no Anexo I, deverão ser expressos em Reais, em 

algarismos arábicos, com no máximo duas casas decimais e por extenso. Caso sejam 
ofertados valores unitários expressos com mais de três casas decimais, as 
excedentes serão meramente desconsideradas. 

 
13.3. Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar inclusos, entre outros, tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, despesas operacionais, 
transporte, frete, carga e descarga, obrigações financeiras de qualquer natureza, 
enfim, todos os componentes do custo da execução do objeto da presente licitação. 

 
13.4. O Prazo de validade da proposta deve ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar 

da data da sessão do Pregão. 
 
13.5. O licitante deverá atender, para execução do objeto da presente licitação, aos 

padrões de qualidade constantes no mercado, de acordo com as normas legais 
pertinentes. 

 
13.6. A Licitante deverá indicar, em sua Proposta Comercial, sua razão social e respectivo 

número do CNPJ (MF), o banco (nome e número), a agência (nome e número) e o 
número da conta corrente. 

 
13.7. Apresentar Atestado de Vistoria Técnica, conforme modelo constante no Anexo VIII, 

impresso em papel timbrado da empresa e validado por funcionário da Secretaria 
de Educação e Cultura de Rio Grande da Serra que acompanhou a vistoria, nos 
termos do item 2 .2 do Anexo I. 

 
14. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

14.1. O Envelope de Documentos de Habilitação deverá conter em seu interior cópias dos 
seguintes documentos devidamente autenticados: 
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14.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores 
alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado da ata de eleição de sua atual 
administração, registrados e publicados; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de 0 ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

14.2.1. Caso os documentos mencionados nas alíneas “a” a “d” acima já tenham sido 

apresentados no credenciamento, torna-se desnecessária nova apresentação. 

 

14.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal - RFB e pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos 
federais e a Dívida Ativa da União por elas administrados, abrangendo inclusive as 
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

d) Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa ao 
domicílio ou sede do licitante, consistente na regularidade fiscal junto ao Estado ou 
Distrito Federal; 

e) Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao 
domicílio ou sede do licitante. Caso a licitante não esteja cadastrada como 
contribuinte neste município, deverá apresentar declaração firmada pelo 
representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve 
à Fazenda do Município de Rio Grande da Serra, relativamente aos tributos 
relacionados com a prestação licitada. Conforme modelo constante do Anexo V. 

f) Certidão que comprove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei Federal nº 
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12.440/2011; 

14.3.1. As provas de regularidades elencadas nas alíneas “c”, “d” e “e” acima são 
exclusivamente relativas aos tributos pertinentes ao objeto licitado. 

14.3.2. Serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativas. 
 
14.4. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da licitante, com prazo de expedição inferior a 180 (cento e oitenta) dias da data 
deste Pregão; 

 
a.1) Será aceita certidão positiva de recuperação judicial, condicionada a 
apresentação de plano de recuperação judicial homologado pelo juízo competente 
e em pleno vigor, apto a comprovar a viabilidade econômico-financeira da licitante; 

 
14.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de aptidão técnica para os serviços, objeto do presente edital, através 
da apresentação de atestado(s) técnico(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, competentes para tanto, sendo que os quantitativos mínimos de 
prova de execução deverão obedecer ao percentual mínimo de 50% (cinquenta por 
cento); 

b) Declaração, em papel timbrado da empresa, de que caso seja declarada vencedora 
do certame, apresentará os documentos técnicos complementares indicados no item 
5.1 do Anexo I. 

 
 
14.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação e participação no 
certame, conforme modelo Anexo VI deste edital. 

b) Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo 
Anexo VII deste edital. 

 
14.7. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo de 

vigência ou validade, observados o disposto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014 para os casos das empresas 
declaradas EPP ou ME. 

 
14.8. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 
14.9. Os Documentos de Habilitação deverão estar devidamente autenticados, por 

Cartório competente ou por servidor da Prefeitura Municipal de Rio Grande da 
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Serra, mediante apresentação do Original, antes do início da sessão do Pregão. 
 
14.10. Nenhum documento será autenticado por servidor da Prefeitura Municipal de Rio 

Grande da Serra na sessão do pregão. Eventuais documentos a serem autenticados 
serão conferidos e autenticados com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário 
para abertura da sessão. 

 
15. PROCESSAMENTO DO PREGÃO 

15.1. O Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, verificará a conformidade das 
propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 
15.2. Serão desclassificadas as propostas comerciais que: 

a) Não atenderem as especificações ou quantidades contidas neste Edital e seus 
Anexos,  

b) Estejam em desconformidade com o instrumento convocatório, bem como as 
omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 

15.3. Havendo falhas possíveis de serem sanadas, deverá o detentor da proposta ou seu 
representante credenciado assim fazê-lo, desde que não comprometam o interesse 
público, atrapalhe o andamento dos trabalhos ou atrase o julgamento das 
propostas. 

 
15.4. Na hipótese de exigência de amostras, catálogos e/ou outros documentos técnicos, 

conforme Termo de Referência – Anexo I, estes poderão ser analisados 
concomitantemente com a proposta comercial ou ser suspensa a sessão para 
análise dos mesmos. 

 
15.5. O julgamento das propostas obedecerá ao critério estabelecido no item 04 do 

Anexo I - Termo de Referência. 
 
15.6. Verificada a conformidade das propostas, as mesmas serão classificadas por ordem 

crescente de preços, aplicando-se os seguintes critérios: 

a) Serão classificadas pelo Pregoeiro para a etapa de lances, a proposta que 
apresentar o menor preço e as demais que apresentarem propostas com preços 
até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço; 

b) Não havendo no mínimo 03 (três) na condição definida na alínea “a” acima, serão 
selecionadas as 03 (três) melhores propostas que apresentarem os menores 
preços; 

c) No caso de igualdade de preços entre duas ou mais propostas, apenas para fins de 
ordenação dos lances, o Pregoeiro realizará sorteio entre elas, cabendo ao 
vencedor do sorteio a escolha da posição na ordenação de lances em relação aos 
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demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 

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

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, sendo que os lances deverão ser formulados em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço e, a seu critério, o Pregoeiro 
poderá estabelecer redução mínima entre os lances, durante a Sessão Pública. 

 
15.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante desta etapa, e por consequência será mantido o 
último preço ofertado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas. 

 
15.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes da 

etapa declinarem da formalização de lances.  
 
15.10. Caso não se realizem lances verbais, o Pregoeiro elaborará a classificação definitiva 

das propostas apresentadas na forma escrita e verificará a conformidade da 
proposta de menor preço, com base no valor de referência instruído no processo de 
compra. 

  
15.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente às penalidades legais. 
 
15.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 
 
15.15. Após a negociação, o Pregoeiro avaliará a aceitabilidade da proposta de menor 

preço e, sendo aceitável, procederá à análise da documentação constante do 
Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação, da licitante classificada com o menor 
lance. 

 
15.16. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido 

no Edital, ou fazê-lo de maneira incompleta, incorreta ou com borrões, rasuras, 
entrelinhas, em desacordo com este Edital, ou com validade vencida, ou ainda com 
qualquer outro vício que o invalide. 

 

15.16.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública 
do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de 
novo(s) documento(s). 

15.16.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada; 
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15.16.3. A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra não se responsabilizará por 
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento 
da verificação. 

 
15.17. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste 

edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor. 
 
15.18. Caso o licitante classificado com o menor preço venha a desatender às exigências 

para a habilitação, o Pregoeiro examinará a melhor oferta subsequente e negociará 
com o seu autor, decidindo sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará 
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

 
15.19. O licitante devidamente enquadrado como microempresa e empresa de pequeno 

porte, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, deverá apresentar todos os documentos relativos à 
regularidade fiscal, ainda que existam pendências. 

15.19.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 
microempresa e da empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 43, § 1ª 
da Lei Complementar 123/2006, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante foi 
declarado vencedor, para apresentação da devida comprovação da 
regularidade fiscal. 

15.19.2. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização das pendências poderá 
ser prorrogado por igual período, uma única vez, mediante requerimento por 
escrito do licitante e a critério do Pregoeiro. 

15.19.3. A não regularização da documentação pelo prazo concedido implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções 
impostas neste edital e demais penalidades previstas na Lei Federal 8666/93. 

 
15.20. No prazo de até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão, o licitante 

vencedor deverá encaminhar ao Pregoeiro, nova proposta de preços, com os valores 
readequados ao valor final ofertado no lance verbal, observando que os valores não 
poderão ser superiores àqueles constantes na proposta inicial do licitante. 

 
16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, mediante o registro da síntese 
das suas razões que será anexado à ata da Sessão Pública, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso; 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias 03 (três) dias úteis, que contarão a partir do término do prazo 
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do recorrente. 
 
16.2. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro. 
 
16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 
 
16.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
 
16.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
16.6. Os recursos e contrarrazões serão recebidos, de acordo com os respectivos prazos 

legais, mediante documento dirigido ao Pregoeiro com identificação do número do 
Processo e número do Pregão, devendo ser protocolado no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, situado na Rua do 
Progresso, 700 – Centro – Rio Grande da Serra/ SP, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00 horas. 

 
16.7. Não serão conhecidos os recursos e contrarrazões interpostos após os respectivos 

prazos legais, bem como os encaminhados por fax, correio, e-mail, em desacordo 
com o estabelecido no item 16.6. 

 
16.8. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à Autoridade Competente para 
decisão. 

 
17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso e atendido os requisitos do item 5 do Anexo I, se 
caso for. 

 
17.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação pelo Pregoeiro do objeto ao licitante 
vencedor, ou, quando houver recurso, depois de decididos os recursos e constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, pela própria Autoridade Competente. 

17.3. Após a contratação, os envelopes Documentação de Habilitação dos demais 
licitantes não vencedores, poderão ser retirados no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, ou serão destruídos. 

 

17.4. A adjudicatária será expressamente convocada para no prazo de até 05 (cinco) dias 
assinar o contrato nos termos do Anexo IX, se caso for, ou retirar o instrumento 
equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
17.5. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, desde que 

solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto no subitem 17.1, sob 
alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 

 
17.6. Na hipótese de não atendimento à convocação a que se refere o item 17.1 ou 

havendo recusa em fazê-lo, fica facultado a Administração, desde que haja 
conveniência, proceder à adjudicação aos demais licitantes, observada a ordem de 
classificação das propostas.  

 
17.7. No ato da assinatura do contrato ou do recebimento da Ordem de Início dos 

Serviços pela empresa vencedora, esta deverá assinar o Termo de Ciência e 
Notificação - Anexo IX. 

 
17.8. Para instruir a formalização da contratação, o Contratado deverá providenciar e 

encaminhar a Administração, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data da 
convocação, as certidões que comprovem a regularidade relativa à Seguridade 
Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a de 
Regularidade Trabalhista (CNDT), válidas, sob pena de não ocorrer a contratação. 

 
17.9. A Contratada está obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota 
de empenho. 

 
17.10. A execução do objeto contratado deverá obedecer à legislação que rege a matéria, 

bem como, as disposições dos órgãos regulamentadores. 
 
17.11. A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão, nos casos 

previstos no art. 78, no modo previsto pelo art. 79, com as consequências previstas 
no art. 80, todos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

18.1. São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, e subsidiariamente 
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, e demais normas 
pertinentes, a seguir indicadas: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, nos termos 
indicados no subitem 18.12; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
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18.2. A multa pela recusa da adjudicatária em assinar o Contrato ou em retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste Edital será de 10% 
(dez por cento) do valor da proposta comercial, sem prejuízo da aplicação da pena 
de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 
de Rio Grande da Serra, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 
18.3. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso, até 

o limite de 10% (dez por cento), podendo a Administração, a partir do 10º dia, 
considerar rescindida a Contratação, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
18.4. Multa por inexecução parcial da Contratação: 10% (dez por cento) sobre o valor da 

parcela inexecutada. 
 
18.5. Multa por inexecução total da Contratação: 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

da Contratação.  
 
18.6. Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 

decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá 
sobre o valor total do Contrato.  

 
18.7. Perda da garantia oferecida se houver, em caso de culpa pela rescisão contratual. 
 
18.8. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, 

quando cabíveis. 
 
18.9. Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do subitem 18.2, será a Detentora 

intimada da intenção da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra quanto à 
aplicação da penalidade, concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, 
nos termos do art. 87, §2o e §3o da Lei 8.666/93.  

 
18.10. Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o 

indeferimento da mesma quando interposta, a Administração providenciará a 
notificação da Detentora quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo para 
interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, I, “f” da Lei no 
8.666/93. 

 
18.11. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas será de 3 (três) 

dias úteis a contar da intimação da Detentora. A critério da Prefeitura Municipal de 
Rio Grande da Serra e sendo possível, o valor devido será descontado da garantia 
prestada, ou sendo esta insuficiente, será descontado dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração. Não havendo tais possibilidades, o valor 
será inscrito em dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 

 
18.12. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a empresa que, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato ou 
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deixar de retirar o instrumento equivalente, deixar de entregar documentação 
exigida para a sessão pública ou 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 ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Rio 
Grande da Serra, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em Edital, no Contrato e nas demais cominações legais. 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
19.2. A apresentação da proposta comercial pelo Licitante implica a aceitação plena e 

total de todos os termos do presente Edital e de seus Anexos, respeitado o disposto 
no artigo 41, § 2º da Lei Federal no 8.666/93, sujeitando-se o licitante às sanções 
previstas neste edital e ainda, nos artigos 86 a 88, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

 
19.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 

legislação em vigor. 
 
19.4. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em 

qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originalmente da proposta. 

 
19.5. A critério da Administração poderão ser convocados funcionários da Prefeitura 

Municipal de Rio Grande da Serra para emissão de pareceres técnicos. 
 
19.6. Reserva-se o direito à Unidade Requisitante de solicitar a qualquer momento 

amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado. 
 
19.7. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra o direito de, no 

interesse da Administração, invalidar ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em 
parte a presente licitação, sem que caiba indenização de qualquer espécie, 
mediante despacho devidamente motivado exarado pela Autoridade Competente, 
dando ciência às interessadas, na forma da legislação vigente. 

 
19.8. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; bem como assumem 
todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório.  
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19.9. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência, cessão ou 
subcontratação de responsabilidade da Detentora, salvo se prevista expressamente 
no Termo de Referência – Anexo I. 

 
19.10. A comunicação dos atos subsequentes à sessão pública aos proponentes ocorrerá 

mediante publicação no Jornal que veicula os atos oficiais da Prefeitura Municipal 
de Rio Grande da Serra. 

 
19.11. O foro distrital de Rio Grande da Serra é o competente para dirimir quaisquer 

questões judiciais advindas do presente Edital. 

 
20. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

20.1. Em atendimento ao disposto no art. 3º, IV e § 1º, da Lei 10.520/02, ficam 
designados Pregoeiro e Equipe de Apoio, indicados na Portaria nº 90/2021 e nos 
autos do processo. 

 
21. ANEXOS 

21.1. Este edital contém as CONDIÇÕES GERAIS do procedimento licitatório que, em 
conjunto com os elementos específicos contidos nos Anexos a seguir indicados, que 
o integram, regerão a presente licitação e posterior contratação. 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Não Cadastramento no Município; 

Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo VII - Modelo de Declaração de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho; 

Anexo VIII – Modelo de Atestado de Vistoria 

Anexo IX – Minuta de Contrato 
 

Rio Grande da Serra, 08 de novembro de 2021. 
 
 

Jumara Bulha 
Secretária de Educação e Cultura   
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ANEXO I –  

TERMO DE REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E DEMAIS CONDIÇÕES 
 

1. DADOS DA LICITAÇÃO  
 
1.1. Processo nº: 911/2021 
 
1.2. Pregão Presencial nº 19/2021 
 
1.3. Data da Abertura: 23/11/2021 
 
1.4. Horário da Abertura: 10 horas  
 
1.5. Local: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 

sito a Rua do Progresso, 700 – Centro – Rio Grande da Serra/ SP. 

 

2. OBJETO 

 
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM 
EVENTUAL FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.  
 

2.2. VISTORIA TÉCNICA 

2.2.1. As licitantes deverão realizar vistoria técnica, dos locais onde se encontram 
instalados os aparelhos de ar condicionado, nos termos do Anexo VIII, através de seu 
representante legal, devidamente credenciado pela empresa, a fim de tomar ciência 
de todas as condições e demais peculiaridades para o cumprimento das obrigações 
do objeto da presente licitação, e adequada formulação da proposta. O comprovante 
de vistoria deverá constar no Envelope nº 1 – Proposta Comercial. 

2.2.2. As vistorias acontecerão necessariamente durante o período de publicação do 
edital, até o último dia útil antecedente a realização da sessão, salvo no período de 
suspensão do certame, se caso houver, em horário comercial das 09 às 15 horas, as 
quais serão acompanhadas por funcionários da respectiva Secretaria, ocasião em que 
será validado o Atestado de vistoria técnica, impresso em papel timbrado da 
empresa. 

2.2.3. O agendamento da vistoria deverá ser efetuado previamente com a respectiva 
Secretaria no telefone (11) 4820-3214 das 09:00hs às 15:00hs. 
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2.3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

1- EMEB VEREADOR JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA – 400,57 m  - Av. São Paulo, n°2, Bairro 

Santa Tereza – Rio Grande da Serra; 

2- EMEB PINGUINHO DE GENTE – 593,03m² - Av. dos Autonomistas, 278 – Vila 

Figueiredo – Rio Grande da Serra 

3- EMEB PADRE GIUSEPPE PISONI – 605,63m² - Rua Duque de Caxias, 54 – Vila Lopes 

– Rio Grande da Serra 

4- EMEB DAVID BARBOSA DA SILVA – 801,37m² - Rua Ferraz de Vasconcelos, 1 – 

Recanto das Flores – Rio Grande da Serra 

5- EMEB DAMA ZULMIRA JARDIM TEIXEIRA – 2.951,17m² - Rua José Maria de 

Figueiredo, 491 – Centro – Rio Grande da Serra 

6- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – Av. Dom Pedro I, 487 – Centro – Rio 

Grande da Serra; 

 

ITEM QUANTIDADE MODELO/MARCA 

01 8 unidades 12.000 BTUS-ELGIN 

02 4 unidades 60.000 BTUS-ELGIN 

03 1 unidade 18.000 BTUS-SPRINGER 

04 9 unidades 60.000 BTUS ELGIN- SPLIT CASSETE 

 
3. VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura, 

podendo ser prorrogado até o limite legal de 60 (sessenta) meses, no termos do art. 57 da 

Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

3.1.1. A Ordem de Início será expedida pela Secretaria Contratante. 

 

3.2 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.2.1. Os serviços consistem na manutenção preventiva e corretiva, a serem realizados 
por equipe técnica, através de visitas técnicas programadas, incluindo eventual 
fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, 
conforme necessidades e prévia autorização da CONTRATANTE. 
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3.2.2. Os serviços devem englobar todas as ações e intervenções permanentes, 
periódicas, pontuais e emergenciais nos equipamentos relacionados incluindo seus 
subsistemas e componentes, tubulações frias e isolamentos visando manter as 
características de funcionalidade. 
 
3.2.3. Os serviços de manutenções preventiva e corretiva incluem a realização de todos os 
testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais 
do equipamento, análises de vazamentos, condições de lubrificação de componentes 
internos, eficiência, consumo elétrico e limpeza dos equipamentos do sistema, incluindo 
eventual fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos 
fabricantes. 
 
3.2.4. As rotinas de manutenção, apresentadas neste Anexo, são as referências mínimas 
para execução dos serviços objeto deste, devendo a CONTRATADA providenciar todas as 
demais ações que forem necessárias para manter o efetivo funcionamento dos sistemas 
ou para otimizar os processos. Tais rotinas complementares deverão ser encaminhadas 
por escrito para aprovação prévia por parte do responsável pela fiscalização do contrato, 
de forma a verificar sua adequação. 
 
3.2.5. Os serviços de manutenção dos equipamentos serão executados nas unidades 
municipais de ensino, conforme locais indicados no item 2.3, no período das 9 (nove) 
horas às 17 (dezessete) horas, podendo ser realizados em outros dias e horários por 
solicitação da CONTRATANTE. 
 
 
3.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
3.3.1. A Manutenção Preventiva tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em 
todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de 
operacionalidade e segurança e em perfeito estado de funcionamento. Essa manutenção 
deve ser executada em duas etapas: 

a) Inspeção: Verificação de determinados pontos das instalações seguindo programa 
de manutenção recomendado pelo fabricante dos equipamentos; 

b) Revisão: Verificações (parciais ou totais) programadas das instalações para fins de 
reparos, limpeza ou reposição de componentes; 

 
3.3.1.1. Serviços MENSAIS 
 

Manutenção preventiva em aparelhos tipo air split: 

a) Limpeza do filtro de ar fresco, e caso necessário a troca do mesmo; 

b) Limpeza dos trocadores de calor; 

c) Verificar o relé; 

d) Verificar a chave seletora; 
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e) Verificar o termostato; 

f) Verificar o compressor; 

g) Testes de funcionamento do equipamento; 

h) Testes de rendimento térmico; 

i) Medir a amperagem; 

j) Medir a wattagem; 

k) Medir a temperatura ambiente; 

l) Medir a temperatura de insuflamento; 

m) Verificar e limpar o sistema de drenagem; 
 
 
3.4. MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 
3.4.1. A Manutenção Corretiva tem por objetivo o restabelecimento ou readequação dos 
componentes dos equipamentos do sistema às condições ideais de funcionamento, 
eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, 
restabelecimento da carga nominal de refrigerante, bem como substituição de peças, 
componentes e/ou acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, 
entre outros procedimentos que se façam necessários para garantir o perfeito 
funcionamento dos aparelhos de ar condicionado. 

a) A manutenção corretiva será realizada sempre que necessário e a qualquer tempo, 
devendo a CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados à 
CONTRATANTE, solicitando autorização para execução dos serviços; 

b) A manutenção corretiva incluirá serviços de atendimento a chamados de 
emergência, que tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas 
ocorridas no equipamento. 

 
3.4.2. A CONTRATADA deverá realizar o atendimento às solicitações de manutenção 
corretiva obedecendo o prazo de 3 (três) horas, contados a partir da hora de abertura do 
chamado, inclusive aos sábados, domingos e feriados; 
 
3.4.3. Quando necessário, realizar a troca das peças de acordo com os procedimentos 
indicados no item 3.5. 
 
3.4.4. Os serviços de manutenção corretiva serão executados nos locais em que os 
aparelhos encontram-se instalados, exceto nos casos em que em função da natureza do 
defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-los até a oficina da CONTRATADA, 
quando será necessária a autorização da unidade da CONTRATANTE, sem que o 
deslocamento incorra em qualquer ônus adicional para mesma. 
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3.5. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS: 
 
3.5.1. Será de responsabilidade da Contratada o eventual fornecimento de peças, 
materiais e insumos necessários para os serviços contratados, sem qualquer ônus 
adicional aos valores estabelecidos para as manutenções preventiva e corretiva, tais 
como:  

 Peças: filtros secadores, fusíveis, parafusos, correias, imãs, terminais elétricos, 
elemento do filtro de sucção; 
 

 Materiais e insumos: graxas, solventes, produtos químicos de limpeza, materiais 
contra a corrosão e para proteção antiferruginosa, tinta, lixa, neutrol, underseal, 
fita isolante, álcool, espuma de vedação, massa de vedação, vaselina, estopas, 
sacos plásticos para acondicionamento de detritos, materiais para solda, zarcão, 
vaselina, gás refrigerante R-22, trapo, óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio, 
acetileno, gases freon, materiais e produtos de limpeza em geral e de sistemas 
frigoríficos e desincrustantes. 

 
3.5.2. Em caso de necessidade de substituição de peças ou componentes não elencados 
no subitem 3.5.1 acima, a CONTRATADA deverá submeter orçamento para aprovação da 
CONTRATANTE. A CONTRATANTE, por sua vez, deverá obter no mercado local mais 3 
(três) orçamentos, no mínimo, podendo decorrer: 

a) se o valor da peça orçado pela CONTRATADA for menor ou igual ao valor de mercado, 
desde que devidamente aprovado e empenhado, o serviço será executado pela licitante 
adjudicatária, conforme o valor do orçamento apresentado; 

b) existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças seja 
menor que aquele orçado pela CONTRATADA, esta deverá adquirir as peças junto àquela 
empresa que apresentar o menor preço e executar os serviços em conformidade com o 
previsto no contrato. 

 
3.5.3. A CONTRATADA informará ao CONTRATANTE o prazo máximo para apresentação 
do orçamento, que não poderá exceder a 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do 
atendimento do chamado de manutenção corretiva; 

 
3.5.4. A CONTRATADA deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 
para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do equipamento em 
sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local onde se encontra 
instalado; 
 
3.5.5. No caso de substituição, as peças e componentes deverão ser novos e genuínos, 
não se admitindo peças usadas ou recondicionadas. 
 
2.5.6. As peças quando substituídas deverão ser entregues à CONTRATANTE, após o 
conserto dos equipamentos; 
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3.5.7. No caso de necessidade de substituição de compressores, os mesmos poderão ser 
adquiridos pela Contratada, desde que seu valor não exceda a 50% (cinquenta por 
cento) do valor patrimonial do aparelho de ar-condicionado da Contratante. 

 

3.14. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.14.1. Constituem Obrigações da CONTRATADA: 
a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

b) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 

embalagem, demais encargos sociais, trabalhistas e previdenciários decorrentes da 

contratação;  

c) A CONTRATADA deverá fornecer todos os recursos necessários para a execução o objeto, 

incluindo todos os equipamentos, ferramentas, recursos humanos, bem como as peças, 

materiais e insumos; 

d) A CONTRATADA será responsável por executar e finalizar os serviços, iniciados durante o 

expediente normal, em finais de semana ou em horário noturno, nos casos excepcionais 

em que as pendências prejudiquem atividades essenciais da CONTRATANTE. Nestes casos, 

a CONTRATADA deverá formalizar solicitação de autorização à CONTRATANTE. 

e) A equipe técnica da CONTRATADA deverá contar com profissionais especializados e 

devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução dos serviços, de acordo com os manuais dos fabricantes e segundo normas 

técnicas, utilizando-se de ferramentas adequadas, com vistas a manter os equipamentos 

em perfeitas condições de uso e garantindo a adequada refrigeração dos ambientes. 

f) Manter os seus técnicos identificados por crachás, quando em serviço, devendo substituir 

imediatamente, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e as 

normas disciplinares da Contratante. 

g) Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos e a outros 

bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus 

técnicos durante a execução dos serviços; 

h) A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá solicitar, por motivo justificado, a 

substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA. 

i) Fornecer todo o material e equipamento necessário à perfeita execução dos serviços a 

serem contratados, sendo que o material a ser empregado deverá ser de boa qualidade, 

recomendado pelo fabricante, tais como: peças originais, componentes eletrônicos.  

i.I) A CONTRATANTE poderá recusar aplicação de substitutos que julgar não convenientes 

à manutenção de desempenho ou vida útil dos equipamentos e sistemas. 

i.II) A critério da Contratante, a CONTRATADA deverá apresentar as peças e componentes 

substituídos ou, antes, solicitar ou aguardar autorização prévia, para que seja verificada a 

necessidade real da substituição ou reparo do material ou equipamento. 

i.III) Devolver a Contratante as peças, materiais e acessórios que forem substituídos por 

ocasião dos reparos realizados 
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i.IV) Apresentar sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência das 

peças destinadas a substituição. 

j) A CONTRATADA será responsável pela garantia dos serviços no prazo de 90 (noventa) dias 

a contar da data da execução do serviço e eventual troca de peças, contra qualquer 

defeito decorrente de falha de fabricação das peças ou de execução dos serviços, 

ressalvados os prazos de responsabilidade civil estabelecidas pela legislação em vigor. 

k) Retirar e transportar, por conta própria, qualquer equipamento até sua oficina, mediante 

controle do Setor competente da Contratante. 

l) A CONTRATADA deverá fornecer informações sempre que solicitada sobre o andamento 

dos serviços de manutenção que estiverem pendentes, sendo mantido para o responsável 

da contratante. 

m) A Contratada deverá apresentar relatório das manutenções corretivas e preventivas 

mensalmente, em especial quanto às quantidades, juntamente com a nota fiscal/fatura, 

sendo que o pagamento se dará somente aos equipamentos efetivamente instalados e 

utilizados nos setores;  

n) Permitir ao gestor do contrato, fiscalizar os serviços, objeto deste instrumento, que 

estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo 

sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material 

que não esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que 

atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros.  

o) Preservar e manter em dia os encargos sociais e trabalhistas dos seus funcionários, 

conforme previstos nas legislações pertinentes; 

p) Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, na execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela contratante; 

q) Dispor dos equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, devendo os 

equipamentos elétricos, se houver, serem dotados de sistemas de proteção, de modo a 

evitar danos à rede elétrica. 

 

3.14.2. Constituem Obrigações da CONTRATANTE: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 

trabalhos dentro das normas do Edital/Contrato; 

b) Comunicar a Contratada as irregularidades havidas na execução dos serviços; 

c) Fiscalizar as prestações dos serviços por parte da Contratada; 

d) Permitir livre acesso dos técnicos da contratada toda e qualquer anormalidade no 

funcionamento dos equipamentos sob manutenção, bem como prestar informações e os 

esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da Contratada; 

e) Fornecer documentos que autorize a retirada de equipamento, cujo conserto ou reajuste, 

comprovado pela diretoria Administrativa, só seja possível em oficina fora do local; 

 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E LANCE 
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4.1. O critério de julgamento adotado será o de “menor preço global” observando os 
valores unitários dos itens integrantes. 
 
4.2. Os lances obedecerão ao fator de redução conforme definido pelo pregoeiro, sobre o 
valor total da proposta, referente ao objeto do certame, tomando-se por base a redução 
mínima do ultimo lance ofertado, sem prejuízo, do pregoeiro, a seu critério, estabelecer 
outros valores durante a sessão, visando otimizar os trabalhos do pregão. 

 

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

5.1. As Licitantes declaradas vencedoras e antecedendo a adjudicação, deverão 
apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o término da sessão uma declaração 
expressa da licitante de que detém ou deterá, caso venha a vencer o certame, e 
obedecerá rigorosamente: 

a) As prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 
transporte e armazenagem dos equipamentos; 

b) As normas, especificações técnicas e rotinas constantes no Anexo I; 

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

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

d) As normas técnicas especificas, se houver; 

e) As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as: NR-6: 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI; NR-10: Segurança em Instalações e Serviços 
em Eletricidade e NR-23: Proteção Contra Incêndios; 

f) À Resolução CONFEA n° 425/98 (ART). 

 

6. PAGAMENTO E REAJUSTE 

6.1. Os pagamentos serão realizados em 30 (trinta) dias após atesto de cada Nota 
Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e assinada pela Secretaria 
Requisitante e encaminhada posteriormente ao Departamento de Contabilidade da 
Secretaria Municipal de Finanças para lançamento e demais providências. 
 
6.2. A atestação do objeto contratado, somente ocorrerá se não houver a constatação de 
qualquer irregularidade. 

6.2.1. Caso os serviços apresentem irregularidades ou estejam fora dos padrões 
determinados, a unidade solicitará a regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. O atraso na regularização acarretará a aplicação das penalidades previstas no 
Edital. 

 
6.3. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o 
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prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente após a regularização 
dessa documentação. 
 
6.4. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento por motivo injustificado, a Contratante 
poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo de 
percentual), do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento. 
 
6.5. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
6.6. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário, e a Contratada deverá 
indicar os dados bancários no corpo da nota fiscal. 
Banco:_______________ Agência:_______________ Conta:________________ 
 
6.7. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal 10.192/2001, sendo 
que na eventual hipótese de prorrogação contratual, após o período de 12 (doze) meses, 
os preços poderão ser reajustados com base no índice do INPC (IBGE), ou outro índice que 
vier a substituí-lo, mediante requerimento expresso da Contratada. 

6.7.1. O pagamento do reajuste apurado será efetuado, com pertinência ao período 
de vigência, em que ocorrer a motivação expressa, pela Contratada. 

6.7.2. O pedido de reajuste deve ser realizado por escrito, fundamentado e 
protocolado junto à Contratante, desde que atingidos os requisitos para sua 
propositura. 

6.7.3. O pedido de reajuste pode ser encaminhado ao Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos, por meio de protocolo ou por e-mail 
(compras@riograndedaserra.sp.gov.br), desde que confirmado o seu recebimento, 
contendo: comprovação da divulgação do índice e a memória de cálculo do valor 
reajustado. 
 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. As despesas com a execução do objeto deste Edital onerarão a(s) dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento deste Exercício, e em orçamento(s) futuro(s), quando 
necessário:  
 

Secretaria de Educação e Cultura 

Dotação Orçamentária Ficha 

Creche 12.365.9.2066.339030.01.2120000 187 

Pré-Escola 12.365.9.2094.339039.01.2130000 232 

Secretaria de Educação 12.122.8.2064.339039.01.2100000 154 

 

8.FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

mailto:compras@riograndedaserra.sp.gov.br
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8.1. O (A) Gestor(a) do Contrato será o (a) Secretario de Educação ou Cultura ou 

profissional por ele(a) designado.  
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROCESSO Nº. 911/2021 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM EVENTUAL 
FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.  
 

 
Pregão nº: 19/2021 

 
Data Abertura: 23/11/2021 

 
Horário: 10 h 

 
Nome da Empresa/ Razão Social: 
 
Endereço eletrônico: 
 
E-mail: 
 

Endereço: 
 

Nº. Bairro: 

Cidade: 
 

Estado: CEP: 

CNPJ Nº: 
 

Fone/fax: Inscrição Estadual: 

 

 
Dados Bancários para pagamento: 
Banco: ________ - nº ___ / Agência: ________/ Conta Corrente: ______ 

 
Dados do responsável: 
Nome:                          Cargo:                      RG nº:               CPF nº: 
Data de Nascimento:                    Endereço residencial completo: 
E-mail institucional :                     E-mail pessoal:                              Telefone(s): 
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ITEM QUANTIDADE MODELO/MARCA Valor 

Unitário 

Valor 

Mensal 

Valor Anual 

01 8 unidades 12.000 BTUS-ELGIN    

02 4 unidades 60.000 BTUS-ELGIN    

03 1 unidade 18.000 BTUS-SPRINGER    

04 9 unidades 60.000 BTUS ELGIN- SPLIT 

CASSETE 

   

 
 
Valor global da empresa R$_________________________________________________. 

Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 
Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos 
estabelecidos neste edital e seus Anexos. 
 
 

(local data) 
 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 

Departamento de Licitações 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

 

 
O Licitante _________________________com sede em ___________________, inscrito 

no CNPJ (MF) sob o no ___________________, representado legalmente neste ato pelo(a) 

Sr.(a) ______________________ , (Cargo) ________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG no ____________, e inscrito(a) no CPF sob o no ______________________ , 

declara, sob as penas da Lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de habilitação e 

que inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação no referido certame, 

satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº. 8666/93 e suas posteriores 

alterações, bem como no Edital e seus anexos. 

 
 
 

(local data) 
 
 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 

Departamento de Licitações 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

 

 
A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

_________________________, com sede na ____________________________, inscrita 

no CNPJ (MF) sob o no ___________________________________, representada 

legalmente neste ato pelo(a) Sr.(a) _____________________________, (Cargo) 

___________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG no 

____________________ , e inscrito(a) no CPF sob o no _____________________ , 

declara, sob as penas da Lei, que a receita bruta do exercício anterior (na forma da lei) 

não excedeu o limite fixado no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 e posteriores 

alterações da Lei Complementar nº. 147/2014, conforme o caso, e que não se enquadra 

em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada. 

Declara, ainda, que não tem nenhum dos impedimentos do parágrafo 4º do art.3º 

da Lei Complementar 123/2006, devidamente atualizada, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
(local data) 

 
 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO NO MUNICIPIO  

DE RIO GRANDE DA SERRA 

 

A 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 

Departamento de Licitações 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

 

 
O Licitante _________________________com sede em ___________________, inscrito 

no CNPJ (MF) sob o no ___________________, representado legalmente neste ato pelo(a) 

Sr.(a) ______________________ , (Cargo) ________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG no ____________, e inscrito(a) no CPF sob o no ______________________ , 

declara que não é cadastrada no Município de Rio Grande da Serra como contribuinte, e 

que portanto, nada deve aos cofres municipais. 

 

 
 

 
(local data) 

 
 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

A 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 

Departamento de Licitações 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

 

 
O Licitante _________________________com sede em ___________________, inscrito 

no CNPJ (MF) sob o no ___________________, representado legalmente neste ato pelo(a) 

Sr.(a) ______________________ , (Cargo) ________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG no ____________, e inscrito(a) no CPF sob o no ______________________ , 

declara, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação 

no referido certame, satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº. 8666/93 e 

suas posteriores alterações, bem como no Edital e seus anexos. 

 
 

(local data) 
 
 
 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

A 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 

Departamento de Licitações 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

 

 
O Licitante _________________________com sede em ___________________, inscrito 

no CNPJ (MF) sob o no ___________________, representado legalmente neste ato pelo(a) 

Sr.(a) ______________________ , (Cargo) ________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG no ____________, e inscrito(a) no CPF sob o no ______________________ , 

declara, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal no 8.666 de 

21/06/1993, acrescido pela Lei Federal no 9.854 de 27/10/1999, que está em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, uma vez que cumpre as disposições impostas 

pelo inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal. 

 
 

 
(local data) 

 
 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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ANEXO VIII 
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

 

PROCESSO nº ....../2021 

PREGÃO nº ....../ 2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM EVENTUAL 
FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.  
 
 
 

O Licitante _________________________com sede em ___________________, 

inscrito no CNPJ (MF) sob o no ___________________, representado legalmente pelo(a) 

Sr.(a) ______________________ , (Cargo) ________________, inscrito(a) no CPF sob o no 

______________________, declara, que realizou vistoria para conhecimento das 

condições da prestação dos serviços, segundo os critérios estabelecidos nos Anexos I, do 

Edital de Pregão Presencial nº ____/2021, onde visitou e tomou ciência de todas as 

condições para o cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação, não 

podendo, desta forma, alegar desconhecimento das peculiaridades da prestação dos 

serviços, na elaboração da proposta comercial. 

 
 

Rio Grande da Serra, ____ de ____________ de 2021. 
 

 
 

REPRESENTANTE SECRETARIA  
 
 
 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
 

JUNTAR ESTA DECLARAÇÃO NO ENVELOPE "PROPOSTA"  
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/2021. 
 
 

Termo de Contrato que entre si celebram a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA 
SERRA e a empresa _______________________, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO COM EVENTUAL 
FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 
decorrente do Processo de Compras nº 
____/2021 – Pregão Presencial nº ____/2021. 

 

 

 Aos __ (____________) dias do mês de ___________ de 2021, no Paço 

Municipal de Rio Grande da Serra, compareceram as partes entre si, justas e contratadas, 

de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.522.975/0001-80, com sede na Avenida 

Dom Pedro I, 10, Centro, Cidade de Rio Grande da Serra – Estado de São Paulo, neste ato 

representada pelo Sr. Secretário(a) ________, _______, ________, portador da Cédula 

de Identidade RG nº. _________, inscrito no CPF/MF sob o nº. ________, doravante 

denominado, simplesmente “CONTRATANTE” e, de outro lado, a empresa 

_________________________, com sede na ____, nº. ____, Bairro ____, Cidade ____, 

Estado ____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ____, Inscrição Estadual nº. ____, neste ato 

representada por __________, portador da Cédula de Identidade RG nº. ____, inscrito no 

CPF/MF nº. ____, residente e domiciliado na _______________, doravante denominada 

simplesmente “CONTRATADA”, as quais, perante testemunhas adiante nomeadas e 

assinadas, resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições que 

mutuamente aceitam e outorgam, conforme segue: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de 

ar-condicionado com eventual fornecimentos e reposição de peças. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
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2.1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1.1. Os serviços consistem na manutenção preventiva e corretiva, a serem realizados 
por equipe técnica, através de visitas técnicas programadas, incluindo eventual 
fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, 
conforme necessidades e prévia autorização da CONTRATANTE. 
 
2.1.2. Os serviços devem englobar todas as ações e intervenções permanentes, 
periódicas, pontuais e emergenciais nos equipamentos relacionados incluindo seus 
subsistemas e componentes, tubulações frias e isolamentos visando manter as 
características de funcionalidade. 
 
2.1.3. Os serviços de manutenções preventiva e corretiva incluem a realização de todos os 
testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais 
do equipamento, análises de vazamentos, condições de lubrificação de componentes 
internos, eficiência, consumo elétrico e limpeza dos equipamentos do sistema, incluindo 
eventual fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos 
fabricantes. 
 
2.1.4. As rotinas de manutenção, apresentadas neste Anexo, são as referências mínimas 
para execução dos serviços objeto deste, devendo a CONTRATADA providenciar todas as 
demais ações que forem necessárias para manter o efetivo funcionamento dos sistemas 
ou para otimizar os processos. Tais rotinas complementares deverão ser encaminhadas 
por escrito para aprovação prévia por parte do responsável pela fiscalização do contrato, 
de forma a verificar sua adequação. 
 
2.1.5. Os serviços de manutenção dos equipamentos serão executados nas unidades 
municipais de ensino, conforme locais indicados baixo, no período das 9 (nove) horas às 
17 (dezessete) horas, podendo ser realizados em outros dias e horários por solicitação da 
CONTRATANTE. 
 
 
2.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
2.2.1. A Manutenção Preventiva tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em 
todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de 
operacionalidade e segurança e em perfeito estado de funcionamento. Essa manutenção 
deve ser executada em duas etapas: 

a) Inspeção: Verificação de determinados pontos das instalações seguindo 
programa de manutenção recomendado pelo fabricante dos equipamentos; 

b) Revisão: Verificações (parciais ou totais) programadas das instalações para fins 
de reparos, limpeza ou reposição de componentes; 

 
2.2.1.1. Serviços MENSAIS 
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Manutenção preventiva em aparelhos tipo air split: 

a) Limpeza do filtro de ar fresco, e caso necessário a troca do mesmo; 

b) Limpeza dos trocadores de calor; 

c) Verificar o relé; 

d) Verificar a chave seletora; 

e) Verificar o termostato; 

f) Verificar o compressor; 

g) Testes de funcionamento do equipamento; 

h) Testes de rendimento térmico; 

i) Medir a amperagem; 

j) Medir a wattagem; 

k) Medir a temperatura ambiente; 

l) Medir a temperatura de insuflamento; 

m) Verificar e limpar o sistema de drenagem; 
 
 
2.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 
2.3.1. A Manutenção Corretiva tem por objetivo o restabelecimento ou readequação dos 
componentes dos equipamentos do sistema às condições ideais de funcionamento, 
eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, 
restabelecimento da carga nominal de refrigerante, bem como substituição de peças, 
componentes e/ou acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, 
entre outros procedimentos que se façam necessários para garantir o perfeito 
funcionamento dos aparelhos de ar condicionado. 

c) A manutenção corretiva será realizada sempre que necessário e a qualquer tempo, 
devendo a CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados à 
CONTRATANTE, solicitando autorização para execução dos serviços; 

d) A manutenção corretiva incluirá serviços de atendimento a chamados de 
emergência, que tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas 
ocorridas no equipamento. 

 
2.3.2. A CONTRATADA deverá realizar o atendimento às solicitações de manutenção 
corretiva obedecendo o prazo de 3 (três) horas, contados a partir da hora de abertura do 
chamado, inclusive aos sábados, domingos e feriados; 
 
2.3.3. Quando necessário, realizar a troca das peças de acordo com os procedimentos 
indicados no item 2.4. 
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2.3.4. Os serviços de manutenção corretiva serão executados nos locais em que os 
aparelhos encontram-se instalados, exceto nos casos em que em função da natureza do 
defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-los até a oficina da CONTRATADA, 
quando será necessária a autorização da unidade da CONTRATANTE, sem que o 
deslocamento incorra em qualquer ônus adicional para mesma. 
 
 
2.4. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS: 
 
2.4.1. Será de responsabilidade da Contratada o eventual fornecimento de peças, 
materiais e insumos necessários para os serviços contratados, sem qualquer ônus 
adicional aos valores estabelecidos para as manutenções preventiva e corretiva, tais 
como:  

 Peças: filtros secadores, fusíveis, parafusos, correias, imãs, terminais elétricos, 
elemento do filtro de sucção; 
 

 Materiais e insumos: graxas, solventes, produtos químicos de limpeza, materiais 
contra a corrosão e para proteção antiferruginosa, tinta, lixa, neutrol, underseal, 
fita isolante, álcool, espuma de vedação, massa de vedação, vaselina, estopas, 
sacos plásticos para acondicionamento de detritos, materiais para solda, zarcão, 
vaselina, gás refrigerante R-22, trapo, óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio, 
acetileno, gases freon, materiais e produtos de limpeza em geral e de sistemas 
frigoríficos e desincrustantes. 

 
2.4.2. Em caso de necessidade de substituição de peças ou componentes não elencados 
no subitem 2.4.1, a CONTRATADA deverá submeter orçamento para aprovação da 
CONTRATANTE. A CONTRATANTE, por sua vez, deverá obter no mercado local mais 3 
(três) orçamentos, no mínimo, podendo decorrer: 

a) se o valor da peça orçado pela CONTRATADA for menor ou igual ao valor de mercado, 
desde que devidamente aprovado e empenhado, o serviço será executado pela licitante 
adjudicatária, conforme o valor do orçamento apresentado; 

b) existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças seja 
menor que aquele orçado pela CONTRATADA, esta deverá adquirir as peças junto àquela 
empresa que apresentar o menor preço e executar os serviços em conformidade com o 
previsto no contrato. 

 
2.4.3. A CONTRATADA informará ao CONTRATANTE o prazo máximo para apresentação 
do orçamento, que não poderá exceder a 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do 
atendimento do chamado de manutenção corretiva; 

 
2.4.4. A CONTRATADA deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 
para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do equipamento em 
sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local onde se encontra 
instalado; 
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2.4.5. No caso de substituição, as peças e componentes deverão ser novos e genuínos, 
não se admitindo peças usadas ou recondicionadas. 
 
2.4.6. As peças quando substituídas deverão ser entregues à CONTRATANTE, após o 
conserto dos equipamentos; 
 

2.4.7. No caso de necessidade de substituição de compressores, os mesmos poderão ser 

adquiridos pela Contratada, desde que seu valor não exceda a 50% (cinquenta por cento) 

do valor patrimonial do aparelho de ar-condicionado da Contratante. 

 

 
LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

1- EMEB VEREADOR JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA – 400,57 m  - Av. São Paulo, n°2, Bairro 

Santa Tereza – Rio Grande da Serra; 

2- EMEB PINGUINHO DE GENTE – 593,03m² - Av. dos Autonomistas, 278 – Vila 

Figueiredo – Rio Grande da Serra 

3- EMEB PADRE GIUSEPPE PISONI – 605,63m² - Rua Duque de Caxias, 54 – Vila Lopes 

– Rio Grande da Serra 

4- EMEB DAVID BARBOSA DA SILVA – 801,37m² - Rua Ferraz de Vasconcelos, 1 – 

Recanto das Flores – Rio Grande da Serra 

5- EMEB DAMA ZULMIRA JARDIM TEIXEIRA – 2.951,17m² - Rua José Maria de 

Figueiredo, 491 – Centro – Rio Grande da Serra 

6- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – Av. Dom Pedro I, 487 – Centro – Rio 

Grande da Serra; 

 

Aparelhos de Ar-Condicionado:  

 

ITEM QUANTIDADE MODELO/MARCA 

01 8 unidades 12.000 BTUS-ELGIN 

02 4 unidades 60.000 BTUS-ELGIN 

03 1 unidade 18.000 BTUS-SPRINGER 

04 9 unidades 60.000 BTUS ELGIN- SPLIT CASSETE 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. Constituem Obrigações da CONTRATADA: 
a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

b) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 

embalagem, demais encargos sociais, trabalhistas e previdenciários decorrentes da 

contratação;  

c) A CONTRATADA deverá fornecer todos os recursos necessários para a execução o objeto, 

incluindo todos os equipamentos, ferramentas, recursos humanos, bem como as peças, 

materiais e insumos; 

d) A CONTRATADA será responsável por executar e finalizar os serviços, iniciados durante o 

expediente normal, em finais de semana ou em horário noturno, nos casos excepcionais 

em que as pendências prejudiquem atividades essenciais da CONTRATANTE. Nestes casos, 

a CONTRATADA deverá formalizar solicitação de autorização à CONTRATANTE. 

e) A equipe técnica da CONTRATADA deverá contar com profissionais especializados e 

devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução dos serviços, de acordo com os manuais dos fabricantes e segundo normas 

técnicas, utilizando-se de ferramentas adequadas, com vistas a manter os equipamentos 

em perfeitas condições de uso e garantindo a adequada refrigeração dos ambientes. 

f) Manter os seus técnicos identificados por crachás, quando em serviço, devendo substituir 

imediatamente, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e as 

normas disciplinares da Contratante. 

g) Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos e a outros 

bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus 

técnicos durante a execução dos serviços; 

h) A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá solicitar, por motivo justificado, a 

substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA. 

i) Fornecer todo o material e equipamento necessário à perfeita execução dos serviços a 

serem contratados, sendo que o material a ser empregado deverá ser de boa qualidade, 

recomendado pelo fabricante, tais como: peças originais, componentes eletrônicos.  

i.I) A CONTRATANTE poderá recusar aplicação de substitutos que julgar não convenientes 

à manutenção de desempenho ou vida útil dos equipamentos e sistemas. 

i.II) A critério da Contratante, a CONTRATADA deverá apresentar as peças e componentes 

substituídos ou, antes, solicitar ou aguardar autorização prévia, para que seja verificada a 

necessidade real da substituição ou reparo do material ou equipamento. 

i.III) Devolver a Contratante as peças, materiais e acessórios que forem substituídos por 

ocasião dos reparos realizados 

i.IV) Apresentar sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência das 

peças destinadas a substituição. 
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j) A CONTRATADA será responsável pela garantia dos serviços no prazo de 90 (noventa) dias 

a contar da data da execução do serviço e eventual troca de peças, contra qualquer 

defeito decorrente de falha de fabricação das peças ou de execução dos serviços, 

ressalvados os prazos de responsabilidade civil estabelecidas pela legislação em vigor. 

k) Retirar e transportar, por conta própria, qualquer equipamento até sua oficina, mediante 

controle do Setor competente da Contratante. 

l) A CONTRATADA deverá fornecer informações sempre que solicitada sobre o andamento 

dos serviços de manutenção que estiverem pendentes, sendo mantido para o responsável 

da contratante. 

m) A Contratada deverá apresentar relatório das manutenções corretivas e preventivas 

mensalmente, em especial quanto às quantidades, juntamente com a nota fiscal/fatura, 

sendo que o pagamento se dará somente aos equipamentos efetivamente instalados e 

utilizados nos setores;  

n) Permitir ao gestor do contrato, fiscalizar os serviços, objeto deste instrumento, que 

estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo 

sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material 

que não esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que 

atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros.  

o) Preservar e manter em dia os encargos sociais e trabalhistas dos seus funcionários, 

conforme previstos nas legislações pertinentes; 

p) Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, na execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela contratante; 

q) Dispor dos equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, devendo os 

equipamentos elétricos, se houver, serem dotados de sistemas de proteção, de modo a 

evitar danos à rede elétrica. 

 

3.2. Constituem Obrigações da CONTRATANTE: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 

trabalhos dentro das normas do Edital/Contrato; 

b) Comunicar a Contratada as irregularidades havidas na execução dos serviços; 

c) Fiscalizar as prestações dos serviços por parte da Contratada; 

d) Permitir livre acesso dos técnicos da contratada toda e qualquer anormalidade no 

funcionamento dos equipamentos sob manutenção, bem como prestar informações e os 

esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da Contratada; 

e) Fornecer documentos que autorize a retirada de equipamento, cujo conserto ou reajuste, 

comprovado pela diretoria Administrativa, só seja possível em oficina fora do local; 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA VIGÊNCIA 
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4.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal 8666/93 e posteriores 

alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DO VALOR E DOS RECURSOS 

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _________ (_________), conforme preços 

detalhados abaixo: 

 

ITEM QUANTIDADE MODELO/MARCA Valor 

Unitário 

Valor 

Mensal 

Valor Anual 

01 8 unidades 12.000 BTUS-ELGIN    

02 4 unidades 60.000 BTUS-ELGIN    

03 1 unidade 18.000 BTUS-SPRINGER    

04 9 unidades 60.000 BTUS ELGIN- SPLIT 

CASSETE 

   

 

5.2. As despesas com a execução do objeto deste Contrato onerarão a(s) dotação(ões) 

consignada(s) no orçamento deste Exercício, sob o nº _______________________ e 

em orçamento(s) futuro(s), quando necessário. 

 

CLÁUSULA SEXTA  

DO PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

6.1. Os pagamentos serão realizados em 30 (trinta) dias corridos após atesto de cada 
Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e assinada pela Secretaria 
Requisitante e encaminhada posteriormente ao Departamento de Contabilidade da 
Secretaria Municipal de Finanças para lançamento e demais providências. 

 

6.2. A atestação do objeto contratado, somente ocorrerá se não houver a constatação de 

qualquer irregularidade. 

6.2.1. Caso os serviços apresentem irregularidades ou estejam fora dos padrões 

determinados, a unidade solicitará a regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. O atraso na regularização acarretará a aplicação das penalidades previstas no 

Contrato. 

 

6.3. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o 

prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente após a 

regularização dessa documentação. 
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6.4. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento por motivo injustificado, a Contratante 

poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo de 

percentual), do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento. 

 

6.5. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

6.6. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário na conta bancária da 

Contratada: Banco ______, Agência n.º ______, Conta Corrente n.º______. 

 

6.7. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal 10.192/2001, sendo 

que na hipótese de prorrogação contratual, após o período de 12 (doze) meses, os 

preços poderão ser reajustados com base no índice do INPC-FIPE, ou outro índice que 

vier a substituí-lo, mediante requerimento expresso da Contratada. 

6.7.1. O pagamento do reajuste apurado será efetuado, com pertinência ao período de 

vigência, em que ocorrer a motivação expressa, pela Contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DAS SANÇÕES 

 

8.1. São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, e subsidiariamente 

da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, e demais normas 

pertinentes, a seguir indicadas: 

I- Advertência; 

II- Multa. 

III- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, nos termos indicados no 

subitem 08.12; 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;  

 

08.2. A multa pela recusa da adjudicatária em assinar o Contrato ou em retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste Edital será de 10% 

(dez por cento) do valor da proposta comercial, sem prejuízo da aplicação da pena 

de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 

de Rio Grande da Serra, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

08.3. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso, até 

o limite de 10% (dez por cento), podendo a Prefeitura Municipal de Rio Grande da 
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Serra, a partir do 10º dia, considerar rescindido o Contrato, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

 

08.4. Multa por inexecução parcial do Contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor da 

parcela inexecutada. 

 

08.5. Multa por inexecução total do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

Contrato.  

 

08.6. Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 

decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá 

sobre o valor total do Contrato.  

 

08.7. Perda da garantia oferecida se houver, em caso de culpa pela rescisão contratual.  

 

08.8. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, 

quando cabíveis.  

 

08.9. Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do subitem 08.2, será a 

Contratada intimada da intenção da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 

quanto à aplicação da penalidade, concedendo-se prazo para interposição de 

defesa prévia, nos termos do art. 87, §2o e §3o da Lei 8.666/93.  

 

08.10. Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o 

indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura Municipal de Rio Grande 

da Serra providenciará a notificação da Contratada quanto à aplicação da 

penalidade, abrindo-se prazo para interposição de recurso administrativo, nos 

termos do artigo 109, I, “f” da Lei no 8.666/93. 

 

08.11. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas será de 3 (três) 

dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da Administração e sendo 

possível, o valor devido será descontado da garantia prestada, ou sendo esta 

insuficiente, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração. Não havendo tais possibilidades, o valor será inscrito em dívida 

ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 

 

08.12. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a empresa que, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato ou 

deixar de retirar o instrumento equivalente, deixar de entregar documentação 

exigida para a sessão pública ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

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

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Rio 

Grande da Serra, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em Edital, no Contrato e nas demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA NONA 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

09.1. O presente Contrato reger-se-á segundo as disposições contidas nas Leis Federais 

nºs. 8.666/93, 10.520/02 e posteriores alterações; no Código Civil, no que couber, pelas 

Cláusulas deste Contrato, pelo Edital e pela Proposta da Contratada inserta às folhas ___ 

a ___. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DO FORO 

 

10.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do presente 

Contrato é o foro da Comarca de Rio Grande da Serra, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a tudo 

presente e de tudo cientes, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produza 

os regulares efeitos de Lei e de Direito. 

 

 

Rio Grande da Serra, ____ de _________ de 2021.  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

___________________________                     ___________________________ 

RG:                                                                    RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº.: ____/21 – PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/21 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM EVENTUAL 
FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.  

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*):Dra. Vivian Valverde Corominas, OAB 241.835 – E-mail: 
juridico@riograndedaserra.sp.gov.br 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 
01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 
conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 
Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” 
anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Rio Grande da Serra, ____ de _____ de 2021. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
 

  
 
 


