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TERMO DE REFERÊNCIA 

                                                     ANEXO I 
 

  DEMANDANTE 

 

         Demandante: Fundo Municipal de Educação do Município Conceição do Araguaia.   

         Responsável: Gestora Sr. Elida Elena Moreira 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso I do 

art. 3º da Lei nº 10.520/2002, e art. 14 da Lei nº 8.666/93 e em observação no que restringe 

apenas o Termo de Referência pelo Art. 8° inciso II Decreto Lei nº 3.555/2002, e será parte 

integrante do Edital como Anexo I.   

 

O Fundo Municipal de Educação e Cultura, pretende registrar preços com vistas à 

contratação de empresa para fornecimento de “Manutenção preventiva / corretiva / preditiva / 

detectiva nos aparelhos de refrigeração”, conforme especificações deste termo de Referência, 

com observância do disposto na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 7.892/13 e, 

subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas legais e regulamentares. 

O presente Termo de Referência objetiva propiciar a caracterização do objeto a ser 

solicitado, no tocante à cotação de preços praticados no mercado, às especificações técnicas e 

prazo de execução. 

As contratações serão realizadas através do Sistema de Registro de Preços (SRP), 

regulamentado pelo Decreto nº 7.892/13.  

 

 

2 - OBJETO LICITADO: 

. (Art. 3º, inciso I da Lei 10.520/02) 

  

2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL 

E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA / CORRETIVA / PREDITIVA / DETECTIVA NOS APARELHOS DE AR 

CONDICIONADOS CONVENCIONAL E “SPLIT”, FREEZER, GELADEIRAS E BEBEDOUROS 

DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – 

PA, para o período de 12 (doze) meses. 

 

3.  OBJETIVO 

 

3.1 O presente termo de referência tem como objetivo estabelecer as diretrizes gerais para 

“Manutenção preventiva / corretiva / preditiva / detectiva nos aparelhos de 

refrigeração” do Fundo Municipal de Educação e Cultura, incluindo aquisição de peças e 

materiais para conclusão das manutenções, relacionamento entre as partes, forma e descrição 

detalhada dos serviços pretendidos e peças/produtos a serem utilizados, tendo por referência 

as normas de regência da matéria. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES E REGIME DE EXECUÇÃO  

. (10.520/02, art. 3°. II, art. 9º, inciso de I a V do Decreto nº 7.892/2013) 

 

4.1. A forma de fornecimento do objeto deste Termo de Referência deverá ser a de 

Fornecimento de serviço Parcelado. 

 

4.2.  O objeto é composto com as seguintes especificações: 

 

     LOTE 01 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DAS PEÇAS 
UNID. QUANT 

01 
Compressor Rotativo   60.000 BTUS 220 V 

 
UNID 20 

02 Compressor Rotativo   30.000 BTUS 220 V UNID 50 

03 
 

Compressor Rotativo   24.000 BTUS 220 V 
UNID 50 

04 
 

Compressor Rotativo   18.000 BTUS 220 V 
UNID 50 

05 
 

Compressor Rotativo   9.000 BTUS 220 V 
UNID 50 

06 
 

Capacitor Fase 45 MFD x 380v 
UNID 50 

07 
 

Capacitor de 40 MFD x 380v 
UNID 50 

08 
 

Capacitor de 30 MFD x 380v 
UNID 50 

09 
 

Capacitor de 1.5 MFD x 380v 
UNID 50 

10 
 

Capacitor de 2.5 MFD x 380v 
UNID 50 

11 
 

Capacitor de 6 MFD x 380v 
UNID 50 

12 Mangueira de dreno UNID 100 

13 
 

Carga de Gás 
UNID 100 

 
     LOTE 02 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO  

TÉCNICAS DA MÃO DE OBRA 
UNID. QUANT 

01 
Limpeza Completa de Ar 

Modelo Split 60.000 BTUS 220 v 
UNID 40 

02 
Limpeza Completa de Ar 

Modelo Split de 9000 A 30.000 BTUS 220 v 
UNID 300 

03 Instalação e Remoção de centrais até 18.000 BTUs  UNID 200 

04 Instalação e Remoção de centrais acima de 18.000 UNID 200 
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BTUs 

 

  LOTE 03 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DAS PEÇAS 
UNID. QUANT 

01 Tubulação Interna de Freezer UNID 20 

02 Filtro secador  UNID 50 

03 Válvula de Serviço para freezer e geladeira UNID 40 

04 Recarga de Gás para freezer e geladeira UNID 40 

05 Micro ventilador 1/40 bivolt  UNID 60 

06 Termostato dupla ação para geladeira UNID 20 

07 Condensador externo para geladeira e freezer UNID 40 

08 Filtro para geladeira e freezer UNID 40 

09 Compressor ¼ para bebedouro 220V UNID 20 

 

 LOTE 04 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DA MÃO DE OBRA 
UNID. QUANT 

01 
Hora de serviço para manutenção de geladeira, freezer 

e bebedouros 
horas 100 

 

4.2.1. Os quantitativos estimados, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, 

sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da 

Ata de Registro de Preço. A licitante para a qual foi adjudicado item constante do referido 

anexo e for convocada para a assinatura da Ata, obterá apenas o direito e a exclusividade de 

fornecimento dos referidos itens até o término da vigência da ARP/contratual. Alertamos a 

todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão 

obrigados a adquirir previamente os “Manutenção preventiva / corretiva / preditiva / detectiva 

nos aparelhos de refrigeração” constantes.  

 

4.2.2. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste Termo de 

Referência, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de 

faturamento. 

 

4.3. O certame terá como vencedor a proposta de Menor Preço por lote, considerando as 

especificações acima.  

  

4.4. Quando da necessidade de fornecimento, será enviado pelo Fundo Municipal Ordem de 

Compras/Serviços, entregue pessoalmente em que constarão as seguintes informações: 

 

• Indicação do serviço e peças, com a respectiva descrição do fornecimento; 

• A quantidade demandada; 

 

4.5. O regime de execução do objeto deste termo de Referência deverá ser contrato de 

fornecimento de peças e serviços. 

 

5.   JUSTIFICATIVA, MOTIVAÇÃO E RESULTADO ESPERADO: 
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. (Lei 8.666/93, art. 3º, § 1º, I; e Lei 10.520/02 art. 3º, I)  

 

5.1. Os serviços, objeto deste processo, visam à Manutenção preventiva / corretiva / preditiva 

/ detectiva nos aparelhos de refrigeração tais como; ar condicionados, freezer, geladeiras 

e bebedouros com objetivo de prevenir e/ou corrigir defeitos já constantes e que porventura 

possam vir a ocorrer nos equipamentos que funcionam nos prédios administrativos e da rede 

municipal de ensino deste município, cuja interrupção poderia comprometer a continuidade dos 

serviços executados nessas Unidades, e até mesmo trazer prejuízos à Administração. 

 

5.1.2. O Fundo Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia - PA não 

dispõe, em seu quadro funcional, de profissionais para a execução dos serviços acima 

indicados. Sendo assim, faz-se necessária a contratação de empresa para a prestação destes 

serviços, visando atender à manutenção e o devido funcionamento dos aparelhos e 

equipamentos eletrodomésticos diversos relacionados neste Termo de Referência, bem como 

corrigir com eficiência e eficácia qualquer problema com estes equipamentos, assegurando o 

bom estado de conservação e uso dos mesmos, de forma a cumprir as normas pertinentes, e, 

consequentemente, garantir melhores condições de saúde, bem-estar, conforto e 

produtividade dos servidores e aprendizagem dos alunos deste Município. 

  
5.1.3. Justifica-se a realização deste certame em “MENOR PREÇO POR LOTE”, entendemos 

que mesmo o julgamento seja Por Lote não exclui a possibilidade de maior concorrência e, 

consequentemente, obtenção da proposta mais vantajosa para a administração, levando-se 

em consideração a dificuldade em trabalhar e fiscalizar a prestação de serviços de mesma 

natureza, por empresas diferentes, nos mesmos locais e os custos referentes aos serviços 

cobrados pelas empresas aliadas à gestão e fiscalização de vários serviços. 

5.1.4. Justifica-se ainda a licitação por LOTE GLOBAL e não por item, pois se trata de serviços 

complementares e indissociáveis, uma vez que uma mesma empresa deve ter sob sua 

liderança todos os profissionais de manutenção, sob pena de não responder adequadamente 

aos chamados, incluindo sua responsabilidade técnica, coordenando todas as ações 

necessárias ao atendimento. 

5.1.5. A contratação simultânea em uma mesma licitação dos serviços de MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE CLIMATZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO para todas as unidades do Fundo 

Municipal de Educação e Cultura em LOTE Global permite ganhos de economicidade, 

padronização de processos e procedimentos, agilidade e controle, todos benéficos à 

Administração.  

5.1.6. Verifica-se que a eventual interrupção no funcionamento dos aparelhos de ar 

condicionados, freezer, geladeiras e bebedouros pode causar danos à continuidade das 

atividades da administração, uma vez que a localização do Município de Conceição do Araguaia 

- PA se encontram em região tropical de umidade elevada e calor intenso, exigindo 

refrigeração em tempo integral de algumas salas bem como a necessidade conservar e ingerir 

líquidos com temperaturas agradável para os servidores, alunos e a população que precisa dos 

serviços dessas unidades administrativas. Quando estes equipamentos de refrigeração sofrem 

algum defeito devem ter manutenção imediata. 

 

5.1.7. Portanto, as vantagens com a contratação dos referidos serviços são claramente 

evidenciadas, pela contribuição considerável para a melhoria, qualidade e segurança do 

trabalho, ficando caracterizada claramente a economicidade do custo-benefício para a 
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Administração Pública. Há de se ressaltar que, a manutenção dos aparelhos supracitados não 

só atende as necessidades dos servidores lotados no município como também influencia no 

bom funcionamento dos equipamentos aumentando o tempo de vida útil dos mesmos. Quanto 

ao aspecto patrimonial, é dever e obrigação da Secretaria/Fundo Municipal zelar pelos seus 

equipamentos, mantendo-os em perfeitas condições de uso e operação. 

 

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

pela Resolução RE nº 9, de l6/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

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

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

obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos, 

sujeitando-os a graves sanções em caso negligência. Sendo assim, observa-se a necessidade 

de contratação de empresa para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado existentes nos 

Edifícios Públicos do Fundo Municipal de Educação e Cultura. 

  

5.1.9.  Considerando as necessidades do Fundo Municipal de Educação e Cultura, tem o 

presente termo a finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos 

necessários para viabilizar a contratação em tela. A implantação deste processo visa a 

obtenção das melhores condições possíveis para a Manutenção preventiva / corretiva / 

preditiva / detectiva nos aparelhos de refrigeração, pertencente ao Fundo Municipal de 

Educação e Cultura: 

 

5.1.10. Justifica – se ainda haver solicitações constantes de aquisições dos Manutenção 

preventiva / corretiva / preditiva / detectiva nos aparelhos de refrigeração, para atendimento 

as demandas internas do Fundo Municipal; 

  

5.1.11. Impossibilidade de definir previamente e com exatidão a demanda a ser adquirida pelo 

fundo municipal; 

 

5.1.12.  Justificativa do quantitativo estimado: A quantidade estimada apresentada no Item 4.2 

das especificações técnicas/quantidades, lastreasse na necessidade do Fundo Municipal, de 

acordo com as quantidades de aparelhos de refrigeração e a demanda de manutenção previstas no decorrer 

do ano e vigência da ATA, com vistas a atender as necessidades administrativas deste Fundo Municipal.   

 

5.2. A motivação para a presente contratação é o atendimento das necessidades do Fundo 

Municipal de Educação e Cultura, motivado para o perfeito andamento das atividades 

administrativas e educacional de oficio deste fundo, com responsabilidade e compromisso com 

o poder público, visando à qualidade, prontidão e eficiência dos serviços prestados.  

 
5.2.1. A escolha dos critérios de qualidade estabelecidos no presente Termo de Referência tem por base a 

incessante busca da Administração pela contratação da proposta mais vantajosa. Segundo a doutrina 
especializada, proposta mais vantajosa é aquela que oferece a melhor qualidade pelo menor preço. 

 

 

5.3 Os resultados esperados são:  

. (CF/88, art. 37, caput – v. Legalidade e Finalidade; e L 8.666/93, art. 58, I) 
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5.3.1. Garantir, através do Registro de Preços, o menor preço, para manutenção em 

equipamentos de refrigeração, como também o menor preço para peças originais ou de 

primeira linha, aos órgãos/entidades do Poder Executivo Municipal e reduzir o custo com 

manutenção de equipamentos de refrigeração.  I – a quantidade de horas necessárias para 

execução de cada serviço seguirá o que consta no Item 4.2 das especificações para 

manutenção de equipamentos de refrigeração, ou pesquisa de preço de mercado no caso de 

fornecimento de peças.  

 

5.3.2. Considerando tratar-se de material de uso comum, este Fundo Municipal de Educação e 

Cultura convocará os demais Órgãos deste município de Conceição do Araguaia - PA para 

atuarem como participantes no pretendido registro de preços.    

 

5.3.3. Os “Manutenção preventiva / corretiva / preditiva / detectiva nos aparelhos de 

refrigeração” solicitados neste Termo de Referência, dadas as suas características, enquadram-

se no conceito de AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, nos termos da Lei n° 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

 

5.4 Da justificativa para a utilização de Registro de Preços 

 

Quanto à forma de contratação a que se pretende realizar, cabe-nos verificar a legislação 

específica acerca do Sistema de Registro de preços, sendo esta, a metodologia adotada para a 

pretendida contratação. A Lei 8.666/93, especificamente eu seu artigo 15, diz que: 

 

“§ 4o A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro preferência em 

igualdade de condições.” 

 

Marçal Justen Filho, comentando o tema, assevera que: 

 

“O sistema de Registro de Preços (SRP) é uma das mais 

úteis e interessantes alternativas de gestão de 

contratações colocada à disposição da Administração 

Pública. (...) A sistemática do registro de preços possibilita 

uma atuação rápida e imediata da Administração Pública, 

com observância ao princípio da isonomia e garantindo a 

persecução objetiva da contratação mais vantajosa.”1 

 

Por meio do Sistema de Registro de Preços a Administração viabiliza diversas contratações, por 

meio de um único procedimento licitatório. Tal fato implica, diretamente, redução dos custos 

operacionais da Administração e na redução dos custos operacionais dos sistemas de controle 

da administração, sem prejuízo dos ditames do ordenamento acerca das contratações públicas, 

tal qual o sistema just in time, utilizado por grandes empresas e fábricas e recomendada pela 

Administração. Visando economia de escala e uma melhor gestão dos gastos, respeitando-se a 

disponibilidade financeira e necessidade imediata deste Município, propõe-se a através deste 
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Termo de Referência, um Registro de Preços para atender toda a municipalidade, com gestão 

do consumo centralizada. 

 

 

6. DA NOMENCLATURA 

 
6.1 Serão adotadas neste Termo de Referência as seguintes definições: 

 

6.1.1 Sistema de Registro de Preços – SRP: conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 

futuras; 

 

6.1.2 Ata de Registro de Preços – ARP: documento vinculativo, obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 

fornecedores, Órgãos Participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 

contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

 

6.1.3 Gestor da Ata: servidor efetivo ou comissionado designado pelo Gestor da Pasta; 

 

6.1.4 Gestor do Contrato: servidor efetivo ou comissionado designado pelo Gestor da Pasta; 

 

6.1.5 Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 

Registro de Preços dele decorrente; 

 

6.1.6 Órgão Participante: Órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços; 

e 

 

6.1.7 Órgão não Participante: Órgão ou entidade da Administração Pública que, não tendo 

participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz 

adesão à Ata de Registro de Preços. 

 

 

7. METODOLOGIA 

. (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, art. 44 , § 1.º , da Lei Federal 8.666/93) 

 

7.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de 

Pregão Presencial, atender o disposto na legislação vigente concernente às contratações 

públicas, em especial ao Art. 37, XXI, da CF/88 e aos dispositivos da Lei nº 10.520/02, Lei 

Complementar Nº 123/06, Lei Complementar Nº 147/14,  7.892/13, 5.450/05, e suas 

alterações, aplicando-se, subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93, bem como normatizar, 

disciplinar e definir os elementos que nortearão futura aquisição. 

 

7.2 A metodologia utilizada para realização do certame licitatório em relação aos estudos 

preliminares (fase interna) e de responsabilidade do Fundo Municipal/Secretaria; e ainda a 

Modalidade de Licitação, Tipo de Julgamento, Tipo de Contratação, Forma de Pagamento, 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
mailto:licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 
CEP: 68.540-000       Conceição do Araguaia-PA 

                                        CNPJ: 05.070.404/0001-75 
 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br                                     
licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com 

 

  
  

 

                                     ESTADO DO PARÁ 

                     MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
                                 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

 

Vigência do Contrato.  

 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

. (Lei 8.666/93, art. 40, VII) 

 

8.1. O critério de julgamento na presente contratação é o de Menor Preço por lote.  

 

8.2. O critério de julgamento de Menor Preço por lote se justifica em virtude da “Contribuição 

para o melhor andamento dos serviços e fiscalização e acompanhamento da ARP” 

 

 

9. REGIME DE CONTRATAÇÃO  

(art. 3º, inciso IV do Decreto nº 7.892/2013) 

 

9.1. Sugerimos a realização de licitação, na modalidade Pregão Presencial, para Registro de 

Preços, haja vista que a contratação agora solicitada enquadra-se nas hipóteses do art. 3º, 

inciso IV do Decreto nº 7.892/2013, visto a dificuldade de se definir o quantitativo ideal a ser 

adquirido, e sendo possível surgirem necessidades de pedidos posteriores.  

 

9.2 O primeiro pedido (Pedido Inicial) poderá ocorrer imediatamente após a homologação do 

certame e assinatura da Ata de Registro de Preços, nos quantitativos informados neste Anexo 

I. 

  

10. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS 

LOCAIS. (Lei 8.666/93, art. 40, XVI e arts. 67, 73, 74, 75 e 76) 

 
10.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá executar os serviços e fornecer as peças conforme 

especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas deste, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, 

ferramentas, equipamentos, EPIs e peças a qualidade e quantidade especificadas, nos termos 

de sua proposta;   

 

10.2. Todos os equipamentos deverão receber manutenção de acordo com as Normas (NBR) 

pertinentes nas áreas de elétrica, mecânica e refrigeração; 

 

10.3. Todo material utilizado na prestação do serviço, caso seja necessário, os quais ficaram a 

cargo da CONTRATANTE.  

 

10.4. Onde as especificações ou quaisquer outros dados forem eventualmente omissos ou, na 

hipótese de dúvidas na interpretação de qualquer serviço e demais elementos informativos, 

deverá sempre ser consultada a fiscalização, que diligenciará no sentido de que a omissão ou 

as dúvidas sejam sanadas no mais curto prazo possível. 

 

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL 

 

➢ Limpeza completa do conjunto; 

➢ Realizar medição de temperatura, pressões, tensões e amperagem dos motores e 

compressores do sistema; 
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➢ Realizar limpeza dos filtros e desobstrução de drenos. 

➢ Realizar revisão nos ventiladores; 

➢ Realização revisão geral do sistema (equipamento); 

➢ Verificação da calibragem do gás, com recarga se necessário; 

➢ Realizar a verificação de: vazamento, ruídos anormais, vibrações, entupimentos, 

defeitos e desempenho dos componentes do sistema; 

➢ Efetuar ajustes e reparos necessários; 

➢ Reposicionamento de equipamento se necessário. 

 

12. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

         Entende-se como manutenção corretiva o conserto de qualquer natureza, sempre que se 

fizer necessário, com o objetivo de eliminar defeitos decorrentes do uso normal do 

equipamento, garantindo o perfeito funcionamento. Em caso de necessidade de substituição 

dos equipamentos/ar condicionado, o mesmo será fornecido pelo Fundo Municipal de Educação 

e Cultura e a contratada será responsável pela devida instalação. 

 

12.1 Chamados de manutenção corretiva: 

 

12.1.1. Ao ser acionada, a Equipe Técnica deverá atender ao chamado imediatamente na 

ordem de urgência, portando o ferramental adequado e instrumentos de teste para executar 

diagnósticos e manutenção no local. 

 

12.1.2. Sendo a CONTRATADA notificada de que há a necessidade de retirada de aparelhos 

para execução de manutenção in loco ou na oficina da CONTRATADA, a mesma deverá arcar 

com todos os custos e recurso para retirar e transportar os equipamentos defeituosos para o 

local da oficina, assim como o retorno dos mesmos para sua posição de origem, observando os 

procedimentos do Setor de Patrimônio destes Órgãos. 

 

12.1.3. A CONTRATADA deverá trocar Compressores Rotativos, Capacitores, Mangueiras de 

drenos, Carga de Gás, Tubulações, Filtros, Válvulas, Micros ventiladores, Termostatos, 

condensadores, sempre que os mesmos estiverem danificados, ou quando forem executadas 

operações de troca de componentes do ciclo de vida util.  

 

12.1.4 No caso dos Ar Condicionados os filtros de ar não descartáveis devem ser trocados 

quando a tela de retenção estiver rasgada, ou quando a armação plástica ou metálica estiver 

danificada. 

 

12.1.5 É de responsabilidade da CONTRATADA, o perfeito funcionamento do sistema de 

drenagem da água condensada, incluindo a tubulação de drenagem dos prédios. 

 

12.1.6 A CONTRATANTE, sempre que possível, comunicará à CONTRATADA as providências 

necessárias para sanar eventuais problemas detectados na execução dos serviços, porém a 

ausência de manifestação escrita por parte da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, em 

nenhuma hipótese, da responsabilidade de corrigi-los. 

 

12.1.7 A Administração do Fundo Municipal de Educação e Cultura poderá convocar o preposto 

da CONTRATADA para reuniões presenciais, devendo este comparecer, no dia, local e 
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horários previstos e previamente comunicados pela Administração do Fundo Municipal, 

onde poderão ser fixadas datas específicas para execução dos trabalhos de manutenção 

preventiva e corretiva, comprometendo-se a CONTRATADA a cumprir os prazos e serviços que 

ali forem determinados pela Administração do Fundo Municipal, observando os que já foram 

contratualmente definidos, assim como os assuntos pertinentes a ARP/Contrato e/ou sobre a 

sua execução.  

 

13. NORMAS TÉCNICAS A SEREM OBSERVADAS 

 

13.1. A execução dos serviços deverá ser de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, e/ou de outras normas reconhecidas sobre segurança, as quais 

deverão ser submetidas à aprovação da Fiscalização, e ainda, de acordo com o Plano de 

Manutenção, Operação e Controle – PMOC, conforme portaria normativa nº 3.523 de 28/08/98 e 

NBR 1.3971/97 do Ministério da Saúde, e Protocolo de Referência nº 03 da ANVISA que trata da 

padronização dos procedimentos para gestão da qualidade do ar em ambientes climatizados 

(Base legal: Lei nº 6.437/77, portaria nº 3.523/98, e NBR 14.679 – sistemas de 

condicionamento de ar e ventilação – execução de serviços de higienização) 

 

13.2. Deverão ser observadas durante a execução dos serviços, todas as exigências sobre 

segurança, higiene e medicina do trabalho, durante o prazo de execução dos serviços, com o 

estrito cumprimento da legislação vigente (Portaria n° 3.214 de 08/06/1978, Portaria 33 de 17 

de outubro de 1983, do Ministério do Trabalho e Portaria 53 de 17 de dezembro de 1997 - NR-

29 Norma Reguladora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário), bem como o cumprimento 

da legislação ambiental. 

 

14. EQUIPE TÉCNICA: 

 

14.1. Para a prestação dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar equipe formada pelos 

profissionais necessários para a execução dos serviços demandados, técnicos com cursos 

específicos do objeto licitado. No mínimo um técnico e um ajudante. 

 

14.2. A Equipe Técnica a ser representada pela empresa licitante em sua proposta deverá ser 

composta pelos profissionais acima discriminados para o cumprimento do horário estabelecido, 

quando solicitada a sua presença. 

 

14.3. Os integrantes da Equipe Técnica deverão possuir capacitação específica para atuarem 

nos procedimentos e rotinas de manutenção definidas em todos os itens de serviços contidos 

na descrição dos serviços preventivos, corretivos, preditiva e detectiva. 

 

14.4. O Encarregado da Equipe será o responsável pelos serviços, cabendo a ele, orientar 

também a execução dos trabalhos contidos no Plano de Manutenção e outros eventuais 

serviços complementares devendo, quando for o caso, discutir as soluções com o fiscal de 

contrato ou outro representante indicado pela administração, não só os trabalhos constantes 

do plano de manutenção como também os que se tornarem necessários à manutenção 

preventiva e corretiva, além da própria operação do Sistema de Refrigeração. 

 

14.4.1. Os integrantes da Contratada, pertencentes à Equipe Técnica deverão, quando em 

serviço, usar crachás e uniformes apropriados para cada tipo de trabalho a desempenhar, bem 
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como os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados pela Norma 

Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho. 

 

14.4.2 A Contratada, quando acionada para execução de qualquer serviço constante neste 

Termo, deverá sempre informar à Administração do Fundo Municipal, a lista dos integrantes da 

Equipe que vier a prestar serviços nas dependências destes Órgãos.   

 

 

15. HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

15.1. A Contratada após apresentar oficialmente aos órgãos relação dos nomes dos 

profissionais pertinentes à sua Equipe Técnica que deverão ser iguais em número e cargos aos 

discriminados em sua proposta de preço correspondente, a qual deverá ser dimensionada 

considerando-se os serviços descritos no Item 4.2 deste termo de referência mencionado, 

devendo ainda estar ciente de que tal equipe estará exclusivamente à disposição destas 

unidades quando da execução de trabalhos solicitados, nos dias úteis de funcionamento das 

unidades administrativas nos seguintes horários: das 8h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, 

de segunda a sexta-feira. Esse horário pode ser alterado de acordo com a conveniência da 

Administração. Havendo necessidade de ordem emergencial ou excepcional, a equipe técnica 

apresentada pela Contratada, no todo ou em parte, poderá ser convocada, mobilizada a 

qualquer tempo, inclusive aos sábados, domingos e feriados pela empresa Contratada 

ou pela Administração do Fundo Municipal, conforme o caso. 

 

15.1.1 Demais Exigências para a Prestação dos Serviços 

 

15.1.2 A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, com equipamento visível e específico 

para tal fim, os locais onde esteja executando serviço que ofereça algum risco de acidente ou 

que fiquem inapropriados para circulação dos servidores e o público externo.  

 

15.1.3. Durante a prestação dos serviços, a Contratada deverá obrigatoriamente garantir a 

observância das Normas ABNT-NBR aplicáveis e Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho, e quaisquer outras pertinentes ao objeto contratual. 

 

15.1.4 A CONTRATADA ficará responsável pela manutenção e reposição das ferramentas, sem 

ônus adicional para a CONTRATANTE. 

 

16. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(art. 12 do Decreto nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) 

 

16.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua 

assinatura, e validada para aquisição a partir data da publicação de seu extrato. Sendo vedada 

sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do 

art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. Porém podendo ser gerado um contrato dentro da vigência 

da Ata de Registro de Preço no qual por força da lei será adstrita a vigência nos termos do 

artigo 57, inc. I, da Lei nº 8.666/93.  

 

17. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS, DO CONTRATO OU EMISSÃO DA 

NOTA DE EMPENHO. 
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17.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços-ARP, 

nas condições previstas neste Termo de Referência, no Edital e na Minuta da ARP. 

 

17.2 O prazo para o recebimento da Nota de Empenho de Despesa será de no máximo 05 

(cinco) dias, contados da convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado uma só 

vez, por igual período, nas situações previstas no § 1º do art. 64 da lei nº. 8.666/93, sob pena 

de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da mesma lei; 

 

17.3 O fato da adjudicatária, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não 

retirar a Nota de Empenho, sujeitar-se às penalidades do art. 7º da Lei Federal nº 

10.520/2002, autoriza a Contratante a examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado. 

 

17.4. Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4° do mesmo artigo da Lei n.º 

8.666/93, fica dispensado o Termo de Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de 

Empenho. 

 

18 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

(art. 11 do Decreto nº 7.892/2013) 

 

18.1 - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento 

vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o 

fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem 

fornecer os “Manutenção preventiva / corretiva / preditiva / detectiva nos aparelhos de 

refrigeração ” pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos 

propostos. 

 

18.2 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou 

se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas 

neste Termo de Referência, ao Fundo Municipal/Secretaria de Conceição do Araguaia - PA 

registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro 

classificado na licitação.  

 

18.3 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de 

Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço 

registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado. 

 

19 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

(Lei 8.666/93, art. 40, XIV) e do reajuste de preços (Lei 8.666/93, art. 55, III e art. 40, XI e 

IN 02/2008/MPOG, art. 19, X e 38). 

 

19.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura na Diretoria de Compras desde que tenha ocorrido a efetiva entrega do objeto da 

presente licitação. A emissão das faturas da (s) licitante (s) vencedora (s) será emitida assim 

que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens solicitado pelo Fundo 

Municipal/Secretaria, responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público 
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municipal identificado e autorizado para tal, e que será conferida e atestada por Gestor ou 

funcionário autorizado dos Órgãos responsável. 

 

19.2. As notas fiscais deverão ser emitidas nominalmente para o Fundo Municipal/Secretaria 

Órgão Gerenciador da ARP conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 

requisições/solicitações de aquisição referente ao montante solicitado. 

 

19.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso 

gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

19.4. Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com certidão negativa de 

tributos e certidão negativa de dívida ativa no âmbito municipal emitida pela Secretaria de 

Finanças, bem como a apresentação dos documentos de comprovação de regularidade fiscal 

constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme atualizações legais. 

 

19.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de 

Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento 

dos  “Manutenção preventiva / corretiva / preditiva / detectiva nos aparelhos de refrigeração ” 

e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.   

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 

 

20.1. Do(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da ARP 

 

a. Sempre que notificado de que o Fundo Municipal efetivará a contratação, após pesquisa 

de mercado, a licitante vencedora deverá comparecer nos 3 (três) dias úteis seguintes à 

notificação, para assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho e respectiva Ordem de 

Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste certame.  Recebida a Requisição, a empresa vencedora do certame obriga-se a:  

b. Atender a Ordem de Fornecimento do Fundo Municipal fornecendo as peças/serviços, 

nos preços, com preços previstos nas propostas;  

c. Repassar eventuais baixas de, ainda que, após expedida a Ordem de Fornecimento e 

constando valor superior nas pesquisas de mercado.  

d. Entregar e descarregar as peças em local designado pelo Fundo Municipal, sem que com 

isso haja qualquer custo adicional.   

e. Credenciar um representante junto ao Fundo Municipal para prestar esclarecimentos 

que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;  

f. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste Edital;  

g. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, uma vez que os empregados não manterão nenhum 

vínculo com o Fundo Municipal;   
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h. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao Fundo Municipal ou a terceiros, por culpa 

ou dolo, não servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver 

acompanhamento e fiscalização por parte do Fundo Municipal;   

i. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Fundo Municipal, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente;  

 

j. Quando a contratada fornecer peças de linha original, antes da aplicação, as mesmas 

deverão passar por inspeção realizado por servidor autorizado do Fundo Municipal de Educação 

e Cultura, sob pena de refazer os serviços sem alteração de prazo e custos extras, às expensas 

da empresa vencedora.  

k. Responsabilizar-se pelos aparelhos e equipamentos do Fundo Municipal de Educação e 

Cultura - PA, obrigando-se a manter às mesmas seguradas contra acidentes, incêndios, roubo 

e furto, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Fundo 

Municipal ou a terceiros quando seus empregados ou prepostos as estiverem conduzindo OU 

manuseando.  

l. Facilitar acesso nos locais em que estiverem sendo executados os serviços, aos 

servidores autorizados pelo Fundo Municipal de Educação e Cultura.  

 

m. A proponente deverá manter a estrutura necessária com condições mínimas de pessoal 

e equipamentos para atendimento simultâneo de até 03 (Três) equipamentos do Fundo 

Municipal de Educação e Cultura. 

 

n. Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do objeto 

contratado, sempre que solicitado pelo Fundo Municipal de Educação e Cultura.  

o. Executar os serviços somente após autorizados pelo Setor de Responsável do Fundo 

Municipal de Educação e Cultura, procedendo a devolução das peças substituídas.  

p. Em casos de incidentes (incêndio, desabamento, vendaval, inundação e outros) nas 

instalações físicas do Proponente, será de sua inteira responsabilidade a conservação do 

estado do(s) aparelhos e equipamentos.  

q. A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos e 

equipamentos, deverão iniciar imediatamente após solicitado pelo Setor de Responsável do 

Fundo Municipal de Educação e Cultura - PA, exceto quando a execução do serviço depender 

do fornecimento de peças, sendo que neste caso, o prazo para iniciar a prestação do serviço 

será após a devida entrega da peça.  

r. Quando ocorrer atraso na execução dos serviços, por força maior, a prorrogação que 

vier a ser concedida não terá efeito para reajuste de preços, mas tão somente para não 

aplicabilidade de multa.  

s. O Fundo Municipal de Educação e Cultura - PA, reserva-se o direito de rejeitar qualquer 

serviço ou peça que não atenda as exigências, cabendo à empresa a reposição, sendo que a 

rejeição não poderá ser alegada como justificativa para atraso na execução dos serviços e 

também isenta o Fundo Municipal de responsabilidades quanto ao cumprimento dos termos de 

garantia de serviços.  

t. Caberá a vencedora, quando necessitar ao Fundo Municipal requisitar formalmente, 

terceirizar qualquer dos serviços do presente pleito, devendo aplicar os valores concedidos em 

sua proposta de preços.   
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u. Fica estabelecido que todos os aparelhos e equipamentos adquiridos e/ou de 

responsabilidade do Fundo Municipal, poderão ser inseridas na manutenção. 

20.2. Do Órgão Gerenciador da ARP 

 

a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços, 

gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando a entrega das peças e 

fornecimento dos serviços; 

b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP; 

c) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP; 

d) Emitir requisição/solicitação do objeto para entrega e prestação do serviços; 

e) Receber provisória e definitivamente as peças e fornecimento dos serviços solicitado e 

efetivamente entregue;  

f) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitida pela Fornecedora; 

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da ARP; 

h) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

i) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento 

hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 

j) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que 

contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade da ARP; 

k) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 

para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

l) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

m) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de 

infrações no procedimento licitatório, bem como as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

n) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

o) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da 

ARP desde que não haja impedimento legal para o ato; 

p) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a 

aquisição observado o prazo de vigência da ARP; 

q) Consultar a(s) Detentora(s) da ARP (observando a ordem de classificação) quanto ao 

interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de 

utilizar a ARP; 

r) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias 

previsto no §6° do art. 22 do Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, 

quando solicitada pelo Órgão Não Participante, para que este efetive a aquisição ou a 

contratação. 

20.2.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso assumido, o Órgão Gerenciador poderá: 
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a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e 

comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 

 

20.3. Do(s) Órgão(s) Participante(s)  

a) Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais alterações, para 

o correto cumprimento de suas disposições; 

b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde 

que não haja impedimento legal para o fato; 

c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata 

de Registro de Preço; 

d) Emitir requisição/solicitação do objeto para realização da aquisição ou a prestação dos 

serviços; 

e) Receber provisória e definitivamente a aquisição ou a prestação dos serviços solicitada e 

efetivamente realizada; 

f) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora, 

referentes às suas aquisições e prestação dos serviços;  

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da ARP; 

h) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços. 

 

20.4. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s) 

a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão 

quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços; 

b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de 

Adesão da ARP; 

c) Identificar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a 

cem por cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Gerenciador 

e Órgãos Participantes; 

d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a autorização do 

Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ata; 

e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 

Gerenciador; 

f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 

h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata 

de Registro de Preços; 

i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega das peças ou prestação dos 

serviços; 
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j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento 

hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 

k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da 

ARP desde que não haja impedimento legal para o ato. 

 

20.5 DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS COMERCIAIS E FISCAIS 

 

Caberá à Contratada, ainda: 

 

• Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com 

o CONTRATANTE; 

 

• Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência 

da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento ou do 

desempenho dos serviços, ou mesmo em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE; 

 

• Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste contrato; 

 

• A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, 

não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual o CONTRATADO renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

21.    DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS  

(Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 e 8.250/2014 e 8.250/2014) 

 

21.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 

na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 e 8.250/2014 e 8.250/2014. 

 

21.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com 

a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento e 

justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas às 

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

 

21.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de 

mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

 

21.4. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
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21.4.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

21.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

21.5. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 

iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Departamento de compras do Município de 

Conceição do Araguaia - PA, por intermédio do órgão gerenciador da ata de registro de preços. 

 

21.6. Se ocorrer caso preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

21.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

21.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 

a). Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b). Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c). Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;  

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

ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

14.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor. 

 

22. FISCALIZAÇÃO 

(Lei 8.666/93, art. 73) 

 
22.1. A fiscalização será exercida por servidor formalmente designado pela Administração do 

Fundo Municipal, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato, e de tudo dará ciência à Administração do Fundo. 

 

22.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
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inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

22.3. Na fiscalização e acompanhamento da execução contratual, o fiscal do contrato 

atenderá as disposições constantes na lei 8.666/93. 

 

        23. DO VALOR ESTIMADO 

            . Lei 8.666/93, art. 55, V 

 

23.1 Será de inteira responsabilidade do setor de compras e orçamentos do Fundo 

Municipal/Secretaria de Conceição do Araguaia - PA a pesquisa de preço no intuito de 

chegar na média de preço de mercado. Serão considerados compatíveis com os de mercado 

os VALORES ESTIMADOS que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo 

setor de compras e orçamentos.  

 

24. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

24.1. As eventuais contratações da respectiva despesa decorrente do objeto desta licitação 

correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Fundo Municipal de 

Educação e Cultura/Secretaria de Conceição do Araguaia - PA 

 

24.2. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as 

quais serão apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede a formalização da ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As 

informações estarão presentes na ARP, instrumento substitutivo/equivalente ao contrato. 

 

 

Gestão Unidade Função Sub-

Função 

Programa Proj. 

Ativ. 

Fonte Elem. 

Disp. 

10 1001 12 845 0403 2079 013100 33.90.30.00 

10 1001 12 845 0403 2079 013100 33.90.39.00 

10 1001 12 361 0037 2058 010000 33.90.30.00 

10 1001 12 361 0037 2058 010000 33.90.39.00 

11 1101 12 361 0401 2080 013900 33.90.30.00 

11 1101 12 361 0401 2080 013800 33.90.39.00 
 

25 - DAS SANÇÕES: 

. (Lei 8.666/93, art. 55, VII) 

 

25.1- À licitante vencedora deste certame serão aplicadas às sanções previstas na Lei nº. 

8.666/93, garantida a defesa prévia, nas seguintes situações, dentre outras: 

 

25.1.1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos 

neste Termo de Referência, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado 

sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos. 
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25.1.2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além 

dos prazos estipulados neste Termo de Referência, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero 

vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total 

da proposta, até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora. 

 

25.1.3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da 

Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da 

proposta, por infração, com prazo de imediato para a efetiva substituição dos serviços 

“manutenção preventiva / corretiva / preditiva / detectiva nos aparelhos de refrigeração ”. 

 

25.2 - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, 

impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro 

Cadastral de Fornecedores do Fundo/Prefeitura Municipal, nos casos de: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento na entrega das “Manutenção preventiva / corretiva / preditiva / detectiva nos 

aparelhos de refrigeração ”; Pelo atraso na execução na entrega das “Manutenção preventiva / 

corretiva / preditiva / detectiva nos aparelhos de refrigeração ”, em relação ao prazo proposto 

e aceito.                                                    

c). Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

d) Comportamento inidôneo; Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos 

nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

e) Fraude na execução do contrato; 

f) Falha na execução do contrato. 

 

25.3. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa 

prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2, 25.1.3 e 

25.2 deste Termo de Referência. 

 

25.4 A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar as 

sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 

 

I. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação, a juízo da Administração; 

 

II. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

a. ADVERTENCIA por escrito; 

 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte 

contratual não cumprida a juízo da Administração; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

25.5 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 

fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Fundo 

Municipal/Secretaria/Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados 

de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o 

pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

 

25.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, podendo ser 

aplicada as sanções civis ou penais cabíveis. 

 

25.7 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 

desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 

Administrativo com ampla defesa. 

 

26. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 

PARTICIPANTE. 

(art. 22 do Decreto nº 7.892/2013) 

  

26.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão 

Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 

8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e 8.250/2014 e 8.250/2014, nas normas municipais 

pertinentes e demais normas em vigor e respectivas atualizações. 

 

26.2 Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão.  

 

26.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 

não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

 

26.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 

7.892/2013 e 8.250/2014e 8.250/2014, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 

26.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 

na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes 

que aderirem.  
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26.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  

 

26.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 

órgão gerenciador. 

 

27. DA GARANTIA DO OBJETO 

 

27.1. As peças ofertadas deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões 

e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, 

INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, 

inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

27.2. O Prazo de Garantia das peças será de no mínimo de 06 (seis) meses prevalecendo o 

prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. A garantia dos serviços 

será no mínimo 03 (três) meses, tanto as peças quanto os serviços deverão ser atendidas pela 

Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

27.2.1. O atendimento para prestação, decorrente da Garantia, terá um prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação do Departamento de Compras desta 

Secretaria junto à fornecedora, não cabendo a garantia quando constatado defeito provocado 

por uso indevido; 

 

27.3. No que couber, todas as peças entregues deverão conter indicação de data de 

fabricação. Substituir quaisquer peças que não estejam dentro do padrão de qualidade e que 

apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações da nota de 

empenho.  

   

27.4. À solicitante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste termo de 

referencia se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas da Ata de Registro de 

Preços e ou contrato. 

 

27.5. A licitante vencedora deverá apresentar como forma de comprovação da garantia o 

Certificado de Garantia do Fabricante ou Documento Similar para as peças ou 

serviços. 

 

28. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

28.1. O Órgão Gerenciador não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do 

objeto adjudicado constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as 

quantidades contidas no Termo de Referência são estimativas de consumo. 

 

28.2. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os 

fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a 
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aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado 

em igualdade de condições.  

 

 

Fundo Municipal de Educação e Cultura, 03 de julho de 2018. 

 

 

 

 

Sr. Elida Elena Moreira  

Gestora do Fundo Municipal de Educação e Cultura 
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