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 EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2019-CPL-IAPEN/AP 

PROCESSO IAPEN Nº 330202.2018/281 

 

 

O Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá, e o Pregoeiro designado pela Portaria nº 

011/2019 de 29 de janeiro b de 2019, torna público aos interessados que realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para fins de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 

3.555/2000, Decreto Federal nº 5.450/2002, Decreto Estadual nº 2.832/2012, Lei Complementar 

nº123/2006, Decreto Estadual 2.648/2007, Decreto Estadual 3.182/2016, IN nº 05/2017 e 

subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/1993, e alterações posteriores pelo disposto no 

presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto deste certame. 

 

Acolhimento das propostas de preços: a partir das 10h00min do dia 14/022019, pelo site 

www.licitacoes-e.com.br até as 09h00min do dia 26/02/2019 (horário de Brasília).  

 

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 26/02/2019 HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília). 

 

Recebimento das propostas de preços: a partir da publicação do Aviso no D.O.E., até as 

09h00min do dia 26/02/2019. 

 

Abertura das propostas: às 09h30 do dia 26/02/2019. 

Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. 

 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1- Constitui o objeto principal da abertura deste processo licitatório, CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 

DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO TIPO SPLIT PELO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos 

serviços, nos prédios desta autarquia, conforme quantitativo e especificações constantes no Termo 

de Referência - anexo I deste edital.  

 

II- REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

2.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico 

e na documentação relativa ao certame. 

 

2.2 - Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para o 

recebimento e abertura da proposta, como também para o horário de início da disputa. 
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2.3 - Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato superveniente, que 

impeça a realização da licitação, será reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 

endereço eletrônico utilizado para a divulgação. 

 

 

III – DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade compatível 

com o objeto licitado, que atendam as exigências do Edital, e estejam credenciados no sistema 

“Licitacoes-e”, provido pelo Banco do Brasil S/A, constante da página eletrônica www.licitacoes-

e.com.br. 

 

3.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco do Brasil, também deverão 

informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 

correta utilização. 

 

3.1.2 - Para participação deste Pregão, o licitante deverá: 

 

3.1.2.1 - Manifestar, no próprio sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório. 

 

3.1.2.2 - Declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

3.1.2.3 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, 

em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do Art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer 

jus aos benefícios previstos nessa lei. 

 

3.1.3 - As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, requisitos 

constitucionais ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

3.2 - Não poderão participar deste Pregão: 

 

3.2.1 - empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Instituto de 

Administração Penitenciaria do Amapá, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

3.2.2 - empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

 

3.2.3 - empresa impedida de licitar e contratar com o Estado, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

3.2.4 - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
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3.2.5 - empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, recuperação extrajudicial, 

falência, sob concurso de credores, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

 

3.2.6 - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum; 

 

3.2.7 - consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

3.2.8 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos ou que 

tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 

 

3.2.9 – empresa de propriedade de servidor ou dirigente do órgão ou entidade licitante ou 

responsável pela licitação; 

 

IV – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450, de 2005), no site 

www.licitacoes-e.com.br, junto às agências do Banco do Brasil S.A, sediadas no país. 

 

4.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 

ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005).  

 

4.3 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou o Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá, promotora da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros 

(art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005). 

 

V – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Programa: 

1.33.202.14.421.0038.2412.0.160000, da Fonte: 101 - Elemento de Despesa de nº 339039 – 

constante do Orçamento do Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá para o exercício de 

2019 . 

 

VI – ENVIO DA PROPOSTA 

 

6.1 – A licitante deverá encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até 

data e horário marcados para envio, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 
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6.2 - O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 

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

 

6.3 - Qualquer elemento que possa identificar o licitante acarretará a desclassificação da proposta. 

 

6.4 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

6.5 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

6.5.1 - Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

6.5.2 - Até a data e hora marcada para envio das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a 

proposta anteriormente encaminhada. 

 

6.6 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

6.6.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 

licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

6.7 - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

6.8 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

  

6.9 - Para formular e encaminhar a proposta de preço, no idioma oficial do Brasil, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, a licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além da 

especificação e condições estabelecidas neste Edital, o atendimento dos seguintes requisitos: 

 

6.9.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada, exclusivamente, no sistema eletrônico, sendo 

obrigatório, sob pena de desclassificação, o preenchimento do campo especifico do sistema 

contendo a especificação do serviço a ser executado, conforme objeto, bem assim no campo 

próprio, o valor expresso em reais (R$) referente ao valor ofertado pela prestação do serviço deverá 

ser global, o qual incidirá durante toda a vigência do contrato, levando-se em consideração a moeda 

corrente nacional; 

 

6.10 - Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante concorda especificamente com as 

seguintes condições: 

 

6.10.1 - Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes do Anexo I; 

 

6.10.2 - Por ocasião da execução dos serviços, caso seja detectado alguma falha que não atenda às 
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especificações do objeto licitado, poderá o CONTRATANTE rejeitá-lo, integralmente ou em parte, 

obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a imediata correção no prazo de 05 (cinco) dias; 

 

6.10.3 - O valor do serviço proposto pela licitante será de sua exclusiva e total responsabilidade, 

não lhe cabendo o direito de pleitear sua alteração. 

 

6.10.4 - O valor do serviço oferecido deverá ser único, não podendo ser diferenciado com referência 

às diversas empresas da área; 

 

6.10.5 - No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à prestação dos serviços, 

como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa 

execução do objeto deste certame.      

 

6.11 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 

termos. 

 

6.12 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital. 

 

6.13 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

6.14 – O valor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo e por extenso. 

Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados 

estes últimos. 

 

6.15 - Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.16 - A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de 

aumentar o preço ou desviar-se de obrigações previstas em legislação. 

 

6.17 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do IAPEN 

ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 

6.18 - O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do Anexo contendo as planilhas de custos e 

formação de preços, quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que as 

compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo IAPEN. 

 

VII – DA ABERTURA DA SEÇÃO 

 

7.1 – A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com. 

 

7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

http://www.licitacoes-e.com/
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conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

 

7.3 – Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

7.4 - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, seja qual for o motivo. 

 

7.5 - A sessão pública será suspensa:  

 

a) Por decisão do Pregoeiro, quando forem verificados transtornos ou impedimentos ao bom 

andamento do certame.  

 

b) Para análise mais detalhada da proposta, após o encerramento dos lances.  

 

7.6 - Caso o certame seja suspenso, o Pregoeiro deverá indicar a data e o horário previstos para 

reinicio da sessão pública. 

 

 

VIII - CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

8.2 - Será desclassificada a proposta que apresentar: 

a) valores irrisórios ou de valor igual à zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos 

dos respectivos encargos; 

b) na descrição complementar, especificação e unidade incompatível com o edital; 

c) prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias; 

d) elemento que identifique a licitante na publicação da proposta de preço no sistema eletrônico. 

 

8.3 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as 

licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

IX- DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

9.1 - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do 

horário e valor consignados no registro de cada lance. 

 

9.2 – Os lances serão ofertados pelo Menor Preço Global (APURADO PELO MENOR VALOR 

GLOBAL OFERTADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO) das propostas. 

 

9.3 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 
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9.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

9.5 - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, mantendo se em 

sigilo a identificação do detentor do lance. 

 

9.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for 

considerado inexequível, devendo observar o disposto no item 12.5.3. 

 

9.7 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

 

9.8 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O 

Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

  

9.9 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa e terá reinicio somente após comunicação do Pregoeiro aos licitantes, através do próprio 

sistema. 

 

X – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

10.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.1.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá na sala de 

disputa, após convocação do Pregoeiro e no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de 

preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser 

contratada. 

 

10.1.2 - Se a ME ou EPP com melhor colocação no certame não ofertar lance inferior àquele que 

inicialmente era o melhor classificado, as ME e EPP remanescentes, que porventura estejam dentro 

da faixa de empate prevista pelo subitem 10.1, serão convocadas, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito de preferência. 

 

10.1.3 - O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos Art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

10.1.4 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento 
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licitatório prossegue com os demais licitantes. 

 

XI – DA NEGOCIAÇÃO 

 

11.1 - O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso (MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO PELA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO), observado o critério de julgamento para a contratação, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital. 

 

11.1.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

 

11.2 - O sistema disponibilizará campo próprio para mensagem do Pregoeiro cabendo as licitantes 

acompanhá-las, sendo possível, a partir deste momento, manifestação da licitante convocada pelo 

Pregoeiro. 

 

11.3 - Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade da proposta de menor 

preço (MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO). 

 

11.4 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará 

a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor 

estimado para a contratação.  

 

XII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

12.1 - A licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar no prazo 

de até 04 (quatro) horas, após a convocação via sistema, a proposta de preço adequada ao 

último lance (MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO PELA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO), para consulta do Pregoeiro. Deverá a licitante encaminhar por meio da opção 

“DOCUMENTOS” no sistema Licitacoes-e, em arquivo único. 

 

12.2 - A proposta de preço deverá conter ainda os seguintes documentos: 

 

12.2.1 - nome, número do banco, da agência e da conta corrente da licitante. 

 

12.2.2 - nome, número de identidade, do CPF, telefone e e-mail da pessoa habilitada para assinar o 

Contrato. 

 

12.3 - Os documentos remetidos pela opção “DOCUMENTOS” do sistema Licitacoes-e, deverão 

ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados da sessão de encerramento do certame, a não remessa desses documentos poderá acarretar 

na INABILITAÇÃO da licitante. 

 

12.3.1 - Os originais ou cópias autenticadas, deverão ser encaminhados ao Instituto de 

Administração Penitenciaria do Estado do Amapá - IAPEN, Comissão Permanente de Licitação – 

CPL, Prédio Anexo, situado na Rodovia Duca Serra, S/N, km 07, Cabralzinho- Macapá-AP (AP), 
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CEP: 68.906-720. At. Pregão - Eletrônico n.º 002/2016 - (Pregoeiro: Denilson Barbosa de 

Almeida). 

 

12.4 - A licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

Seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

12.5 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado (MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO) e à 

compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.   

 

12.5.1 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

12.5.2 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou de 

tal maneira inferiores aos preços correntes no mercado que, em conjunto, não propiciem a cobertura 

de todos os custos decorrentes da contratação e tornem as respectivas propostas manifestamente 

inexequíveis; 

 

12.5.3 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, o Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá 

dará a licitante à oportunidade de demonstrar a exequibilidade da proposta, podendo ainda esta 

Unidade autárquica, de modo paralelo, efetuar diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 

8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os 

seguintes procedimentos: 

 

12.5.3.1 - Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações 

em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

 

12.5.3.2 - Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

 

12.5.3.3 - Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

 

12.5.3.4 - Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com 

a iniciativa privada; 

 

12.5.3.5 - Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; 

 

12.5.3.6 - Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

 

12.5.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que 

fundamentem a suspeita; 

 

12.5.5 - Não serão desclassificadas as propostas que consignem preços significativamente inferiores 

aos de mercado, ainda que o Pregoeiro as tenha considerado manifestamente inexequíveis em 

primeiro momento, se posteriormente for demonstrada sua viabilidade; 
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12.6 - Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais 

falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

 

12.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 

Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, capazes de dificultar o julgamento; 

 

12.8 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente verificando a 

sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

 

12.9 - Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o 

licitante para que seja obtido preço melhor; 

 

XIII- DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 - Iniciada a fase de habilitação, a licitante que tiver a menor proposta (MENOR PREÇO 

GLOBAL OFERTADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO) aceito pelo Pregoeiro, deverá 

comprovar sua habilitação, enviando imediatamente no prazo de 04 (quatro) horas, por meio da 

opção “DOCUMENTOS” no sistema Licitacoes-e, em arquivo único, com posterior 

encaminhamento dos documentos pertinentes no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, conforme item 

12.3, a documentação relativa à: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal e trabalhista; 

V – declarações, conforme descrição detalhada no item 13.1.5. 

 

13.1.1 - Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

13.1.1.1 - Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

13.1.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 

comprobatórios de eleição de seus administradores; 

13.1.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

13.1.1.5 - Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de 

abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

 

13.1.2 - Relativos à Qualificação Técnica: 

 

13.1.2.1 - 1 (um), ou mais, Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica operacional 
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firmado(s) por entidade(s) da Administração Pública ou empresa(s) privada(s), os quais comprovem 

que a licitante prestou ou está prestando, de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto 

deste Pregão; 

 

13.1.2.2-Comprovar que possui em seu quadro de pessoal profissional com formação em 

Engenharia Mecânica ou curso técnico em mecânica ou eletromecânica ou em refrigeração – 

mediante apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

assinada pela licitante ou do Livro de Registro de Empregados ou de Contrato de Prestação de 

Serviços, assinado pela licitante, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do 

objeto licitado ou do Contrato Social, em caso de Sócio da empresa com as respectivas cópias das 

carteiras expedidas pelo CREA; 

13.1.2.3 - Apresentar Certidão de Registro Profissional de Engenheiro Mecânico ou Técnico em 

refrigeração, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA, que será o responsável técnico pelos serviços objeto deste Edital; 

13.1.2.4 - A comprovação do vínculo empregatício dos Responsáveis Técnicos será feita mediante 

cópia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de 

Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do 

Ministério do Trabalho, ou mediante certidão do CREA devidamente atualizada ou Contrato de 

Prestação de Serviço devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste os 

profissionais como técnicos responsáveis. 

 

13.1.2.5 -  Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita 

através do Ato Constitutivo da mesma e Certidão do CREA, devidamente atualizados. 

 

13.1.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

13.1.3.1 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante. 

 

13.1.4 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

13.1.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

13.1.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

13.1.4.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 

Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

13.1.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

13.1.4.5 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente; 

13.1.4.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

13.1.4.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da 
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Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

13.1.4.8 - Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado do Amapá, nos termos do DECRETO ESTADUAL Nº 2.832/2012; 

 

13.1.5 - Declarações: 

 

13.1.5.1 - Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, 

alterado pela Lei n° 9.648/98, instrução Normativa/MARE n° 5/95, na forma do item 5.4.2, 

conforme Anexo VII; 

13.1.5.2 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito 

do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, 

regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 05/09/2002, conforme Anexo IV deste Edital; 

13.1.5.3 - Declaração, por parte da licitante, de elaboração independente de proposta, conforme 

Anexo V deste Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, de 

16/09/2009. 

13.1.5.4 - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo 4º, inciso 

VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal – 

ANEXO VI; 

 

13.2 - A documentação elencada no item 13.1.5, deverá ser enviada eletronicamente junto com a 

proposta, será impressa pelo Pregoeiro e juntada ao processo. 

 

13.3 - Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006: 

 

13.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

13.3.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 

declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação. 

 

13.3.3 - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou 

prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado (Decreto nº 6.204/2007, art. 4º, § 3º). 

 

13.3.4 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21/06/1993 e 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. 
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13.4 – Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

 

13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 

com indicação do número de inscrição do CNPJ. 

 

13.6 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome 

da matriz. 

 

13.7 - O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 

para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

 

XIV - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1 - Declarado o vencedor, será concedido prazo de 3(três) horas, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso. 

 

14.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 

 

14.1.2 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, 

em campo próprio do sistema. 

 

14.1.3 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso por 

meio da opção “DOCUMENTOS” do sistema eletrônico no prazo de 3 (três) dias contados da data 

que postou sua intenção  recursal, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar 

contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente. 

 

14.2 - Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 

recurso, a licitante interessada poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase de 

lances. 

 

14.3 - As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

 

14.4 - O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.5 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 

 

14.6 - Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 
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XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recursos, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

 

15.2 – A homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Instituto de 

Administração Penitenciária do Estado do Amapá. 

 

15.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado GLOBALMENTE à licitante vencedora. Após a 

adjudicação, sendo constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

homologará a licitação e formalizará a contratação por intermédio de Contrato. 

 

XVI - DO CONTRATO 

 

16.1 – O Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá firmará Contrato com a 

Licitante Vencedora, conforme previsto no disposto do art. 57 da Lei nº 8.666/93, a contar da 

assinatura do contrato. 

 

16.2 - Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Licitante Vencedora 

que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos. 

 

16.3 – O Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá convocará, oficialmente a 

Licitante Vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, para assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e sanções previstas neste Edital. 

 

16.4 – Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a Licitante Vencedora mantém as 

condições de habilitação. 

 

16.5 – Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 

será convocada a licitante remanescente, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual 

prazo e nas mesmas condições proposta pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados de conformidade com o ato convocatório. Caberá ao pregoeiro à verificação da 

adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

 

XVII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

17.1 - A vigência do contrato é de 12 (meses) meses contados a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado, até o limite legal de 60 (sessenta) meses (art. 57, II, da lei nº. 8.666/93), 

mediante termo aditivo, desde que não haja manifestação em contrário das partes no prazo de 60 

(sessenta) dias do termo contratual ou de suas prorrogações. 

 

XVIII – DA GARANTIA 
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18. 1 - O futuro contratado terá que apresentar garantia, correspondente a 3% (três por cento) do 

valor total do Contrato, até o momento da assinatura do Contrato, cabendo-lhe optar por 

qualquer uma das modalidades elencadas nos incisos I a III do § 1º do art. 56 da Lei no. 8.666/93. 

 

18.2 - A garantia deverá ser renovada na eventual prorrogação contratual, devendo ser reforçada no 

caso de alteração de valor contratado, de forma a manter o percentual mencionado no item anterior, 

e somente será liberada ao final do terceiro mês subsequente ao término da vigência contratual. 

 

18.3 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 

18.3.1 - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

 

18.3.2 - Prejuízos causados à administração ou à terceiro, decorrente de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; e 

 

18.3.3 - As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; 

 

18. 4 - Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária em cujos 

termos não constem expressamente os eventos indicados nos itens 18.3.1 a 18.3.3 desta cláusula. 

 

18.4.1 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 

18.5 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e a avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

 

18.6 - A perda da garantia em favor do IAPEN, em decorrência de rescisão unilateral do contrato, 

far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízos das 

demais sanções previstas no contrato. 

 

18.7 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela 

forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto. 

 

18.8 - Os serviços prestados devem possuir garantia mínima de um ano e os materiais porventura 

empregados, a garantia do fabricante; 

 

18.9 - Nos equipamentos que se encontram em período de garantia, os serviços de manutenção 

corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que o problema não decorre de 

defeito coberto pela garantia. Caso a CONTRATADA execute os serviços de manutenção corretiva 

nesses equipamentos e disto resulte a perda da garantia oferecida, a CONTRATADA assumirá 

durante o período remanescente da garantia todos os ônus a que atualmente está sujeito o fabricante 

do equipamento. 
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XIX– DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

19.1 - Os preços unitários contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, 

contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da 

data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a 

variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com base na seguinte fórmula: 

 

R = [(I – IO). P]/IO 

Em que: 

a) Para o primeiro reajuste: 

R = reajuste procurado; 

I = índice relativo ao mês do reajuste; 

Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta; 

P = preço atual dos serviços. 

b) Para os reajustes subsequentes: 

R = reajuste procurado; 

I = índice relativo ao mês do novo reajuste; 

Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado; 

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado. 

 

19.2 - Os reajustes serão precedidos de solicitação do CONTRATADO. 

 

19.3 - O CONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços contratados são compatíveis com 

aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

 

19.4 - Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data de aniversário 

do reajuste anterior ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

XX– DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

20.1 - Os serviços serão recebidos/aceitos em estrita conformidade com as exigências estipuladas no 

termo de referência, anexo I deste edital. 

 

XXI– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

A contratada, além da prestação do serviço e das obrigações descritas no termo de 

referência, obriga-se a: 

 

21.1 - Realizar o objeto da contratação, de acordo com a proposta apresentada e normas legais, 

ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, observando sempre os critérios dos 

serviços a serem prestados; 

 

21.2 – Executar os serviços, de acordo com as legislações vigentes, necessárias e indispensáveis à 

execução do mesmo nas condições estabelecidas no CONTRATO; 
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21.3 - Responder pelos danos causados diretamente ao IAPEN ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração do IAPEN; 

 

21.4 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 

durante a execução dos serviços ainda que no recinto do IAPEN; 

 

21.5 - Assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações estabelecidas no Contrato a ser 

firmado entre as partes, inclusive quanto aos preços praticados; 

 

21.6 - Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as falhas que porventura venham a 

ocorrer, serem sanadas no prazo a ser fixado pelo IAPEN, quando da constatação da falha; 

 

21.7 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas 

legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 

 

21.8 - Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter uma 

operação correta e eficaz; 

 

21.9 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante do IAPEN inerente ao objeto da 

contratação; 

 

12.10. Prestar esclarecimentos ao IAPEN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 

independente de solicitação; 

 

21.11 - Comunicar ao IAPEN, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

 

21.12 - Manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

 

21.13 - Obter prévia e expressa anuência do CONTRATANTE para caucionar ou utilizar o Contrato 

para qualquer operação financeira, sob pena de rescisão contratual se não o fizer; 

 

21.14 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o Contrato a ser firmado entre as partes, nem 

subcontratar qualquer parte da prestação de serviço a que está obrigada. 

 

21.15 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 

dependências do IAPEN, ficando, ainda, o IAPEN, isento de qualquer vínculo empregatício com os 

mesmos; 

 

21.16 - Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados com os serviços prestados, originariamente ou vinculado por prevenção, conexão ou 

continência; 
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21.17 - Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do Contrato a ser firmado 

entre as partes, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de 

assumir as atividades conforme o estabelecido; 

 

21.18 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 

obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas 

por terceiros que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do 

CONTRATO; 

 

21.19 - Acatar as orientações do IAPEN, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

 

21.20 - Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes, 

substituindo, sempre que solicitado pelo IAPEN, o profissional cuja atuação, permanência ou 

comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina do IAPEN; 

 

21.21 - Prover de pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, 

sem interrupção seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e 

outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

 

21.22 - Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do 

CONTRATO, cuidando imediatamente das providências necessárias para correção, evitando 

repetição dos fatos; 

 

21.23 - Executar os serviços no período estipulado em Contrato, considerando-se que as atividades 

normais do CONTRATANTE não poderão sofrer paralisações de qualquer espécie; 

 

21.24 - Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas de 

funcionamento e as relativas à segurança do Edifício onde serão executados os serviços; 

 

21.25 - Notificar o IAPEN, por escrito, de eventuais ocorrências no curso da execução dos serviços 

objeto desta contratação, fixando prazo para a sua correção; 

 

21.26 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do IAPEN não eximirá o 

CONTRATADO de total responsabilidade pela má execução dos serviços objeto da contratação; 

 

21.27 - Atender e manter, durante a execução dos serviços objeto da contratação, os níveis mínimos 

de qualificação técnico-operacional; 

 

21.28 - Manter durante a vigência do Contrato a ser firmado entre as partes, um preposto aceito pelo 

IAPEN, designado formalmente e mantê-lo na cidade onde será executado o serviço, para 

gerenciamento dos serviços objeto da contratação e representação do contratado, sempre que for 

necessário; 
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21.29 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem quaisquer ônus ao IAPEN; 

 

21.30 - Informar ao IAPEN ocasional fusão, cisão ou incorporação e obter o consentimento prévio e 

por escrito do IAPEN para a continuidade da prestação do serviço, o qual dependerá (1) da 

verificação de que a pessoa jurídica resultante preenche os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação, (2) da manutenção das condições originais da contratação e (3) da constatação de que a 

modificação da estrutura da empresa não afetará a boa execução do contrato, nem ocasionará 

qualquer prejuízo; 

 

21.31. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; 

 

21.32 - Recuperar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os equipamentos 

objeto da contratação em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do 

serviço; 

 

21.33 - Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de EPI (Equipamento de 

Proteção Individual), quando for o caso; 

 

21.34. Fornecer crachá ou cartão de identificação aos funcionários; 

 

21.35 - Impedir que as vias de acesso sejam bloqueadas por equipamentos, materiais, instalações ou 

assemelhados; 

 

21.36 - Informar o número de um telefone e endereço de email para contato do Gestor do Contrato 

com a CONTRATADA para comunicar defeitos ou anomalias dos sistemas de ar condicionado que 

necessitem medidas corretivas imediatas; 

 

21.37 - O descarte de peças, acessórios, equipamentos, gás refrigerante, óleo e fluido de 

resfriamento das fases, deverá ser realizado pela CONTRATADA, sem ônus para o 

CONTRATANTE, e atender a todas as normas vigentes quanto a preservação do meio ambiente. 

 

21.38 - A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o estipulado nas cláusulas contratuais 

ulteriores. 

 

XXII– DAS OBRIGAÇÕES DO IAPEN 

 

22.1 - Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas do Contrato a ser firmado entre as partes. 

 

22.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato a ser firmado entre as partes, através de um 

representante da Administração do CONTRATANTE , o qual anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com o mesmo. 
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22.3 - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e previdenciários dos 

empregados da contratada, que estão prestando os serviços, objetos do contrato a ser firmado entre 

as partes, antes do pagamento. 

 

22.4 - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosos para o CONTRATANTE. 

 

22.5. Notificar, por escrito, a contratada para a prestação dos serviços objeto do CONTRATO a 

ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua 

correção. 

 

22.6 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, inclusive quanto 

à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 

aceitos pelo CONTRATANTE, não deve ser interrompida. 

 

22.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do CONTRATO, que venham 

a ser solicitados pelo CONTRATADO. 

 

22.8 - Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos 

serviços objeto do CONTRATO. 

 

22.9 - Atestar, através do fiscal do contrato ou servidor indicado pelo IAPEN, o recebimento dos 

serviços após verificação das especificações, rejeitando o que não estiver de acordo por meio de 

notificação à CONTRATADA; 

 

22.10 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados e assegurar os recursos 

orçamentários e financeiros para custear a despesa; 

 

 

XXIII – DA RESERVA DE VAGAS PARA APENADOS 

 

23.1 - A contratada, nos termos da Lei Estadual n.º 1447, de 07 de janeiro de 2010, que dispõe 

sobre a reserva de vagas de trabalho para apenados no regime semiaberto e egressos do Sistema 

Penitenciário nas contratações  para   prestação   de serviços com fornecimento de mão-de-obra à 

Administração Pública do Estado de Amapá, deverá, OBRIGATORIAMENTE, disponibilizar, na 

execução do contrato, vagas aos apenados e egressos do Sistema Penitenciário Amapaense, na 

seguinte proporção:  

 

23.1.2. Será de no mínimo 2% (dois por cento) a quantidade de vagas reservadas para os apenados 

em regime semiaberto e egressos do sistema penitenciário. 

23.2. A contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 

contado do início efetivo da execução dos serviços, a lista dos empregados que ocuparão as vagas 

disponibilizadas, sendo obrigação da contratada manter, durante toda a execução do contrato, tal 

disponibilidade de vagas, atualizando mensalmente a lista apresentada. 
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23.3. A contratada obriga-se a manter, durante todo o tempo da execução do contrato, incluindo-se 

aí suas prorrogações, a relação da proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos apenados e 

egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho e aquelas necessárias ao adimplemento do 

contrato, de acordo com o previsto na Lei Estadual n.º 1447/2010.  

 

23.4. De acordo com o Artigo 3º da Lei Estadual n.º 1447/2010, o benefício de reservas de vagas 

para trabalho deverá ser garantido a presos com comportamento exemplar, segundo os critérios de 

aferição determinados pela organização interna Sistema Prisional Amapaense. 

 

XXIV – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

24.1. Os serviços serão prestados mensalmente sob a forma de Execução Indireta no regime de 

Empreitada por Preço Global. 

 

XXV– FORMA DE PAGAMENTO 

 

25.1 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia útil após atesto 

do fiscal, mediante apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo servidor público 

designado como gestor do contrato a ser firmado entre as partes e após a comprovação do 

recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social); 

 

25.2 - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária 

contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome 

do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

25.2.1 - O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena de 

cancelamento da Nota de Empenho emitida. 

 

25.3 - A Coordenadoria de Planejamento e Apoio Administrativo Geral do IAPEN reserva-se o 

direito de suspender o pagamento se o objeto do presente CONTRATO for entregue em desacordo 

com as especificações constantes do Edital; 

 

25.4 - Antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, será verificada a situação da 

mesma no que tange às condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo obrigatório a 

CONTRATADA apresentar as guias de recolhimento do FGTS e Previdência Social.  

 

25.5 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 

no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito 

eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativa ou judicialmente, se necessário; 

 

25.6 - Somente se forem atingidos os níveis esperados de qualidade de prestação dos serviços, 

previstos na Metodologia de Avaliação da Qualidade do Serviço, de Serviço, o IAPEN efetuará o 

pagamento integral o valor mensal do contrato, aplicando, nos demais casos, descontos 

proporcionais aos níveis de qualidade verificados ou obtidos; 

 

25.7 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo 
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CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação das seguintes formulas: 

 

I = (TX/100) 

     ________ 

 

    365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

25.7.1 - O IAPEN não estará sujeito à compensação financeira a que se refere a cláusula anterior, se 

o atraso decorrer da prestação irregular dos serviços ou com ausência total ou parcial de 

documentação hábil, ou pendente de cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das 

cláusulas do contrato. 

 

25.8 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser 

instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior 

competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de 

responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 

 

25.9 - Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a 

Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do artigo 64 da Lei nº 

9.430/1996. 

 

XXVI- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

26.1 - Homologado o resultado da licitação, o(s) licitante(s) vencedor(es) será(ão) convocado(s) 

para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e depois de 

publicada no Diário Oficial do Estado terá efeito de compromisso de fornecimento de acordo com 

as condições estabelecidas neste edital. 

 

26.2 - A assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Instituto de Administração 

Penitenciária – IAPEN, deverá ser realizada no endereço Rodovia Duca Serra, S/N, Bairro 

Cabralzinho, de segunda a sexta feira, no horário de 8h às 12h e de 14h às 16h. 

 

26.2.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
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mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

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

26.2.2 - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

26.3 - Caso o licitante convocado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, 

poderão ser convocados os licitantes remanescentes para fazê-lo em iguais condições e prazo. 

 

26.4 - Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

a) os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e 

b) os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens em valor igual ao do 

licitante mais bem classificado. 

 

26.5 - Se houver mais de um licitante que aceite cotar os materiais por preço igual ao do licitante 

mais bem colocado, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a 

fase competitiva. 

 

26.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a firmar contratações 

nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do item, sendo 

assegurada, ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

(art. 18 do Decreto Estadual n° 3.182/2016) 

 

26.7 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na 

alínea "d" do art. 65, II da Lei n.º 8.666/93 e no art. 19 do Decreto Estadual n° 3.182/2016. 

 

26.8 - Não serão realizados acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º do art. 14 do 

Decreto Estadual n° 3.182/2016). 

 

26.9 – A Ata de Registro, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da 

Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 

do órgão gerenciador - Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, obedecidas às 

disposições contidas nos art. 24 e 25 do Decreto Estadual n° 3.182/2016. 

 

26.10 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação 

(art. 14 do Decreto Estadual n° 3.182/2016). 

 

XXVII- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

27.1 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

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

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

cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar 
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com o Estado do Amapá e com as respectivas entidades da Administração Pública indireta deste 

ente federado, pelo prazo de até cinco anos e ficará, conforme o caso, sujeito às penalidades 

previstas nos itens seguintes. 

 

27.2 - A recusa injustificada em assinar o instrumento contratual, a falta proposital de entrega de 

documentação exigida no edital ou a apresentação de documentação falsa sujeitam o licitante ou o 

adjudicatário a uma multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor anual do contrato 

que seria firmado com o IAPEN, sem prejuízo do impedimento de licitar e de contratar com a 

Administração Pública. 

 

27.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas ao futuro contratado, em 

especial se ele vier a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI, da Lei nº 

8.666/93, e ainda, com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, no artigo 7º da Lei 10.520/02, 

garantida a defesa prévia e o contraditório, as seguintes penalidades, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal:  

 

a) advertência por escrito; 

 

b)  multa moratória, nos parâmetros estabelecidos no item seguinte, em decorrência do 

descumprimento ou do atraso no cumprimento de uma ou mais obrigações contratuais 

durante certo período, sem que a falha ou o período de atraso justifiquem, por si sós, a 

rescisão contratual; 

 

c) multa compensatória, nos parâmetros estabelecidos no item seguinte, em decorrência do 

descumprimento de uma ou mais obrigações contratuais, quando a falha ou o período de 

atraso no cumprimento justificarem, por si sós, a rescisão contratual; 

 

d) Suspensão temporária de participar de licitação e contratar com o IAPEN pelo prazo de até 

          02 (dois) anos; 

 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante o Exmº Sr. Secretário de Justiça e Segurança Publica do Estado do 

Amapá, nos termos do artigo 87, § 3º, da Lei 8.666/1993, podendo a reabilitação ser 

requerida pelo futuro contratado somente após o decurso de dois anos da aplicação da 

penalidade e desde que ele tenha ressarcido o IAPEN pelos prejuízos resultantes. 

 

27.4 - As multas estabelecidas nas alíneas “b” e “c” do subitem 27.3 são independentes entre si e 

serão aplicadas pela autoridade competente, sendo que seu recolhimento deverá ser efetuado no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do futuro contratado pelo IAPEN, não 

impedindo que o IAPEN rescinda unilateralmente o contrato; 

 

27.5 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do subitem 27.3 poderão ser aplicadas 

concomitantemente com as alíneas “b” e “c”, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 

(cinco) dias úteis ou, na hipótese de declaração de inidoneidade, de 10 (dez) dias, contados, em um 

ou outro caso, da data em que o futuro contratado tido por faltoso tomar ciência; 
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27.6 - As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do subitem 27.3 poderão ser também aplicadas ao 

licitante que, em razão de contrato administrativo: 

 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

b) Tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação; 

 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 

27.7 - Antes da ocasional aplicação de qualquer sanção administrativa, será assegurado ao futuro 

contratado tido por faltoso o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

 

27.8 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado da garantia entregue e, caso a mesma 

seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será descontada de qualquer fatura ou 

cobrada judicialmente. 

 

27.9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, serão aplicáveis as multas 

cominadas nas subcláusulas seguintes: 

 

a) 1% (um por cento) do valor mensal da contratação, por dia de atraso, podendo atingir o 

limite de 5% (cinco por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do IAPEN, em 

caso de descumprimento dos itens 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.16, 21.18, 21.20, 

21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.28, 21.29, 21.32, 21.37 e 21.38, das obrigações 

assumidas pela contratada;  

 

b) 5% (cinco por cento) do valor total anual da contratação, podendo atingir o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do IAPEN, em caso 

de descumprimento dos itens 21.13, 21.14 e 21.31, das obrigações assumidas pela 

contratada. 

 

c) 10% (dez por cento) do valor mensal da contratação, podendo atingir o limite de 15% 

(quinze por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do IAPEN, pelo não 

cumprimento dos itens 21.33, 21.34, 21.35 e 21.36, em até 3 (três) dias úteis após a abertura 

de chamando pelo IAPEN. 

 

d) 1% (um por cento) do valor anual, podendo atingir o limite de 50% (cinquenta por cento), 

sem prejuízo de rescisão contratual a critério do IAPEN, em caso de descumprimento dos 

itens 21.3, 21.4, 21.19 e 21.30, das obrigações assumidas pela contratada. 

 

e) de 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do IAPEN, em 

caso de descumprimento dos itens 21.1, 21.2, 21.12, 21.15 e 21.16, das obrigações 

assumidas pela contratada. 
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f) O descumprimento dos itens 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.16, 21.18, 21.20, 21.21, 

21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.26, 21.28, 21.29, 21.32, 21.37 e 21.38, das obrigações 

assumidas pela contratada, ensejarão, em primeira ocorrência, a aplicação de advertência por 

escrito. 

 

g) Pelo menos, 10% (dez por cento) do valor mensal da contratação, podendo atingir o limite 

de 50% (cinquenta por cento) do valor anual da contratação, sem prejuízo de rescisão 

contratual a critério do IAPEN, se o futuro contratado apresentar um comportamento, não 

descrito acima, que seja considerado inidôneo; 

 

h) Pelo menos, 10% (dez por cento) do valor mensal da contratação, podendo atingir o limite 

de 50% (cinquenta por cento) do valor anual da contratação, caso a falha na execução do 

objeto contratual ou qualquer outra falta do futuro contratado não tenha sido mencionada 

acima. 

 

i) A reincidência no descumprimento de itens 21.1, 21.2, 21.12, 21.15 e 21.16, serão causa de 

rescisão contratual por parte do IAPEN. 

 

27.10 - A inobservância das regras estabelecidas para reserva de vagas previstas na Lei Estadual n.º 

1447/2010 acarreta o descumprimento contratual, implicando a possibilidade de rescisão por 

iniciativa da Administração Pública, caso não seja atendida as exigência da referida lei dentro de 10 

(dez) dias. 

 

XXVIII- DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

28.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 2 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 

endereço cpl@iapen.ap.gov.br, cabendo ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor competente, decidir 

sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

28.2 – A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: 

nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, 

formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos. 

 

28.3 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, preferencialmente por 

meio eletrônico, via internet, para o endereço cpl@iapen.ap.gov.br. 

 

28.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital quem não apontar as falhas ou 

irregularidades supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a data de realização do 

Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

 

28.5 - Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

28.6 - Os avisos, as impugnações, os pedidos de esclarecimentos e respectivos posicionamentos 
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serão disponibilizados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br por meio do link de 

mensagem do sistema eletrônico, correspondente a este Edital e no sítio www.amapa.gov.br, no link 

“Licitações”. 

 

XXIX- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

29.1 - O julgamento das propostas será com base no MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO 

PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, estando computados nesta os itens como tributos, seguros, 

encargos e demais despesas. 

 

29.2 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem 

comprometimento da segurança da contratação. 

 

29.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta 

durante a realização da sessão pública deste Pregão. 

 

28.4 – As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas 

pelo Diretor Presidente do Instituto de administração Penitenciaria do Estado do Amapá. 

 

29.5 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

29.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

 

29.7 - A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à 

contratação. 

 

29.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

29.9 - O Ordenador de Despesas do Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá poderá 

revogar o presente certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente, decorrente de fato 

superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 

termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

29.9.1 – A anulação do Pregão induz à do Contrato. 

 

29.9.2 – As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do Contrato. 
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29.10 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

29.11 – Em caso de discordância entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital. 

 

29.12 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecido. 

 

29.13 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante do 

preâmbulo deste Edital. 

 

XXX - DOS ANEXOS 

 

30.1 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Termo de Referência; 

 

ANEXO II – Modelo da Proposta Comercial; 

 

ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica (ou Declaração); 

 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Requisitos Constitucionais; 

 

ANEXO V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

 

ANEXO VI – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da 

Habilitação; 

 

ANEXO VIII – Minuta do Contrato 

 

ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preços 

 

XXXI- DO FORO 

 

31.1 – Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Macapá - AP, para 

dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do Contrato decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

Macapá,06 de fevereiro de 2019.  
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Denilson Barbosa de Almeida 

Presidente da CPL/IAPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 
 

1. OBJETO 

1.1.  A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para a Prestação de Serviços de 

INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA  DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO TIPO SPLIT , nos prédios Cadeião (Principal), Anexo (Semiaberto), Penitenciária 

Feminina(COPEF), Centro de Custodia do Novo Horizonte (CCNH), Centro de Custodia Especial (CCE), 

Escola de Administração penitenciária (ESAP), Penitenciaria de Segurança Máxima(PSM) e Penitenciaria 

Segurança Máxima do km17(PMS/KM17); 

1.2. Em conformidade com as condições e especificações técnicas contidas no edital e seus anexos.  

2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1.  Estabelecer diretrizes gerais para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 

aparelhos de ar condicionado tipo split, visando atender as diretrizes da Lei nº 13.589/2018, Portaria nº 

3.523/98 do Ministério da Saúde, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na qual 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 sob pena de graves sanções. 

2.2. Atender a necessidade do serviço de INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA (I e 
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II) e PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, de forma a garantir que nenhuma 

atividade desenvolvida nas dependências ou centros de custodias do IAPEN, seja paralisada; 

2.3. Justifica-se a licitação por itens em lote único devido à possibilidade de ser necessária a execução de 

mais de um item de serviços; INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA e 

CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; 

2.4. A diversidade das condições de cada equipamento, suas tipologias, frequência de uso, idade, estado de 

conservação, solicitam diferentes ações preventivas e corretivas, implicam igualmente em demanda não 

plenamente previsível de todas as ações de manutenção por equipamento, podendo exigir solicitações 

variáveis dos serviços, dentro da unidade de medida prevista em contrato; 

2.5. Em toda a execução do contrato, a MANUTENÇÃO DE APARELHO  DE AR CONDICIONADO TIPO 

SPLIT deverá observar, sempre que couber, inclusive na aquisição de materiais, o atendimento da IN 01/2010 

e normas referentes à sustentabilidade ambiental, na realização de seus procedimentos de troca, otimização 

ou redefinição de equipamentos, serviços e instalações que permitam ampliação da eficiência energética, 

economia e reuso de água, adoção de materiais certificados, controle e destinação regular de resíduos, entre 

outros aspectos relevantes ambientalmente; 

2.6. Justifica-se o SRP dos subitens dos item em único lote, pois se trata de serviços complementares e 

indissociáveis, uma vez que uma mesma empresa deve ter sob sua liderança todos os profissionais técnicos 

que posso executar o objeto com eficiência, sob pena de não responder adequadamente aos chamados, 

incluindo sua responsabilidade técnica, coordenando todas as ações necessárias ao atendimento; 

2.7. O Art. 3 do Decreto 3182/2016, que trata do Sistema de Registro de Preços no âmbito estadual, embasa 

nossa decisão por este tipo de procedimento, por tratar-se de (inciso I) quando pelas características do bem ou 

serviço, houver necessidade de contratações frequentes; (inciso II) “aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa”, 

dada a variabilidade de ações de manutenção descrita acima. Assim sendo, o presente Termo de Referência 

tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento licitatório para a contratação de 

empresa no ramo pertinente. 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS ITENS EM LOTE  

3.1. O inciso VII do art. 24 do In05 de 25/05/2017 prevê excepcionalmente a possibilidade de a Administração 
instaurar licitação por lote, em que serviços distintos são agrupados em lotes, desde que essa condição, de 
forma comprovada e justificada, decorra da necessidade de inter-relação entre os serviços contratados, do 
gerenciamento centralizado ou implique vantagem para a Administração. 
3.2.  Justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que diversos 
prestadores de serviços poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades 
gerenciais e, até mesmo, aumento de custo, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo nestes 
lotes. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser 
acompanhado ao longo do serviço, o que fica sobremaneira dificuldado quando se trata de diversos 
prestadores de serviços. 
3.3. Justifica-se o não parcelamento do objeto em lotes, nos termos do art. 23, §1º da Lei nº 8.666/1993, 
neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o carater 
competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência eficaz do contratação, e principalmente, 
assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também atingir a sua 
finalidade e  eficiência, que é a de atender a contento as necessidades da Administração Pública. 
3.4. O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização 
do contrato, evitando transtornos, bem como praticidade na supervisão do serviço a ser prestado, 
contemplando os princípios da eficiência e economicidade. 
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4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a Lei nº 

10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 e Decreto Estadual nº 3182/16, por possuir padrões de desempenho e 

qualidade objetivamente definidos, mediante as especificações usuais do mercado, podendo, portanto, ser 

licitado por meio da modalidade Pregão e na forma eletrônica;  

 4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, 

constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência 

legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargo; 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

5. DETALHAMENTO DO OBJETO 

5.1. A licitação faz-se em LOTE único, formados por cinco itens e cada item composto sete subitens conforme 

as tabelas I a V constante neste Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os 

subitens dos itens que o compõem; 

5.2. LOTE: Refere-se à desinstalação, instalação e manutenção preventiva (higienização) e manutenção 

corretiva (I e II) de aparelho de ar condicionado tipo Split; 

5.3. Manutenção corretiva I; correção do funcionamento de ar condicionado tipo Split por meio de 

substituição de peça, (exceto compressor); 

5.3.1. Manutenção corretiva II; correção do funcionamento de ar condicionado tipo Split por meio de 

substituição do compressor; 

5.4. Os valores unitários dos subitens não poderão ultrapassar os valores estimados pela Administração;  

5.5. Os valores unitários dos subitens de cada item são estimados pela Administração e devem ser ofertados 

na proposta em sua totalidade; 

5.5.1. Os valores ofertados por cada item são proporcionais aos subitens, (exemplo: uma higienização 

do ar split de 60.000 btu não pode ter o seu valor menor a de 9.000 btu); 

5.6. Serão permitidas subcontratações desde que expressamente autorizadas pela Administração ou que 

estejam já previstas no Termo de Referência;  

5.7.  A tabela VII, constante no Termo de Referência, consta os preços das peças, portanto, visa uma base de 

referência para estimar o quanto a contratante irá dispor para reposição de peças;  

5.8. As Peças de reposição dos equipamentos de ar condicionado tipo Split, necessárias para realização dos 

serviços de manutenção corretiva (I e II), é de responsabilidade da contratada de fornecer ao preço de 

mercado ao contratante; 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES   

6.1. O CONTRATANTE possui instalados 107 (cento e sete) aparelhos de ar condicionado tipo split e tem 

previsão para serem instalados mais 80 (oitenta) aparelhos de ar condicionado tipo split novos e há 
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programação da renovação das já instaladas e poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com a 

necessidade da instituição; 

6.2. Considera-se Manutenção Preventiva os procedimentos de manutenção visando prevenir situação que 

possa gerar falhas ou defeitos em quaisquer aparelho, incluindo a realização das tarefas constantes de rotinas 

do PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle; 

6.2.1. Manutenção Preventiva Consiste em higienização geral e inspeção inicial de todos os componentes, 

promovendo adequação e regulagem dos equipamentos, dentro das condições estipuladas pelo fabricante ou 

normas que regem o objeto deste termo;  

6.3. Considera-se Manutenção Corretiva a reparação dos defeitos, falhas ou irregularidades detectadas, 

restabelecendo-se o pleno funcionamento dos equipamentos, bem como a substituição de peças defeituosas;  

6.3.1. A necessidade da Manutenção Corretiva pode advir de problema mecânico, elétrico, desgaste natural 

do equipamento ou manuseio errado por parte do usuário;  

6.3.2. Manutenção corretiva consistirá no atendimento às solicitações do CONTRATANTE, quantas vezes 

forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação do equipamento, 

funcionamento inadequado ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças e 

qualquer anormalidade que o equipamento venha apresentar; 

6.4. A periodicidade dos serviços de manutenção preventiva poderá ser alterada, caso seja detectada a 

necessidade, sendo devidamente justificada, sem incorrer em qualquer ônus para CONTRATANTE; 

7. DAS PROSPOSTAS DE PREÇOS        

 

7.1 O custo total estimado para a contratação dos serviços de DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (I e II) DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 

especificados neste Termo de Referência é para o período de 12 (doze) meses e conforme o detalhamento 

abaixo.  

7.2 As Tabelas de I a V, contam os preços do BANCO DE PREÇO E PESQUISA LOCAL , com o objetiva da 

balizar os valores do objeto do certame, por tanto, cada ITEM da tabela corresponde ao item da COTAÇÃO; 

7.2.1 Tabela I (item I – manutenção preventiva), Tabela II (item II – instalação de ar split), Tabela III (item III – 

desinstalação de ar split), Tabela IV (item IV – manutenção corretiva I – troca de peça, exceto motor 

compressor), Tabela V ( item V – manutenção corretiva exclusiva para troca de motor compressor);  

manutenção corretiva I e II não englobar o valor da peça, somente o serviço da troca; 

 
TABELA I                            ITEM I - PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

CADEIÃO, SEME-ABERTO ANEXO, FEMENINO, CCE, CCNH, ESAP, PSM, PSM-KM17. 

Item 1 TIPO Capacidade 

Manutenção preventiva com valores estimados 
 

Quantidade 
mensal 

Quantida
de anual 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
mensal(R$) 

Valor 
anual(R$) 

1.1 Ar tipo Split 9.000 btu 13 150 145,73 1.894,49 21.859,50 

1.2 Ar tipo Split 12.000 btu 20 240 155,97 3.119,40 37.432,80 

1.3 Ar tipo Split 18.000 btu 5 60 171,25   856,25 10.275,00 

1.4 Ar tipo Split 24.000 btu 3 30 209,34   628,02   6.280,20 

1.5 Ar tipo Split 30.000 btu 3 30 241,15    723,45   7.234,50 
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1.6 Ar tipo Split 36.000 btu 3 30 271,53    814,59   8.145,90 

1.7 Ar tipo Split 60.000 btu 1 15 348,87    348,87   5.233,05 

Total Estimado  48 
 
555 

 

 
 

 
8.038,41 
 

96.460,95 

 

TABELA II                          ITEM II - PLANILHA DE INSTALAÇÃO DE SPLIT
 

 

Item 2 tipo Capacidade 

INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 

  VALOR 
UNITÁRIO 

QTD 
MENSAL 

QTD 
ANUAL 

VALOR  
MENSAL 
EM (R$) 

VALOR ANUAL 
(R$) 

2..1 Ar tipo Split 9.000 btu 294,63 5 50 1.473,15 14.731,50 

2..2 Ar tipo Split 12.000 btu 307,52 7 80 2.152,64 24.601,60 

2..3 Ar tipo Split 18.000 btu 343,80 2 20 687,60 6.876,00 

2..4 Ar tipo Split 24.0000btu 372,73 2 10 745,46 3.727,30 

2..5 Ar tipo Split 30.000 btu 400,60 2 10 200,30 4.006,00 

 2..6 Ar tipo Split 36.000 btu 654,89 2 10 327,44 6.548,90 

2..7 Ar tipo Split 60.000 btu 792,06 1 5 792,06 3.960,30 

Total Estimado  21 185        5.370,96 64.451,60  
      

  

TABELA III                              ITEM III - PLANILHA DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT 
 

Item 
3 

              Tipo Capacidade 
Estimativa de 

Desinstalações 
Unitário (R$) 

   VALOR   ESTIMADO (R$) 

   MENSAL      ANUAL 

3.1 
Desinstalação de ar 
Split  

  9.000 btu 50 120,39 
501,62 6.019,50 

3.2 
Desinstalação de ar 
Split  

12.000 btu 80 124,00 
826,66 9.920,00 

3.3 
Desinstalação de ar 
Split  

18.000 btu 20 133,00 
221,66 2.660,00 

3.4 
Desinstalação de ar 
Split  

24.000 btu 20 151,11 
251,85 3.022,20 

3.5 
Desinstalação de ar 
Split  

30.000 btu 10 163,33 
136,10 

 
1.633,30 

3.6 
Desinstalação de ar 
Split  

36.000 btu 10 188,33 
156,94 1.883,30 

3.7 
Desinstalação de ar 
Split 

  60.000 btu 5 243,03 
       81,01 1.215,15 

             Total estimado   
    2.175,84 
 

26.353,45 
 

 

 

 

TABELA IV                 ITEM IV - PLANILHA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA I 

         CADEIÃO, SEME- ABERTO ANEXO, FEMENINO, CCE, CCNH, ESAP, PSM, PSMKM17. 

ITEM tipo Capacidade 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
VALOR ESTIMADO EM R$ 

ANUAL MENSAL      UNITÁRIO MENSAL  (R$) ANUAL (R$) 

4.1 Ar Split 9.000 btu 76 7 199,26 1.261,98 15.143,76 
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4.2 Ar Split 12.000 btu 146 13 215,18 2.618,02 31.416,28 

4.3 Ar Split 18.000 btu 40 4 229,88 766,26 9.195,20 

4.4 Ar Split 24.000 btu 20 2 262,89 438,15 5.257,80 

4.5 Ar Split 30.000 btu 20 2 287,16 478,60 5.743,20 

4.6 Ar Split 36.000 btu 16 2 344,22 458,96 5.507,52 

4.7 Ar Split 60.000 btu 6 1 407,11 203,55 2.442,66 

 

 
     6.225,52 

 
 

    74.706,42 
 

 

 

    TABELA V                                    ITEM V – MANUTENÇÃO CORRETIVA II 

CADEIÃO, ANEXO, FEMENINO, CCE, CCNH, ESAP, PSM e PSMKM17. 

Item 2 tipo Capacidade 
Valor (R$) 
unitário     
 

QTD. Estimativa de                 
manutenções 

 Valor Estimado (R$) 

Anual mensal mensal Anual 

2.1 Ar Split 9.000 btu 260,95 4 1 86.98 1043,80                      

2.2 Ar Split 12.000 btu 269,41 8 1 179,60 2155,28 

2.3 Ar Split 18.000 btu 314,08 2          1       52,34 628,16 

2.4 Ar Split  24.000 btu 364,12 2 1 60,68 728,24 

2.5 Ar Split 30.000 btus 409,10 1 1 34,09 409,10 

2.6 Ar Split 36.000 btus 408,25 1 1 34,02 408,25 

2.7 Ar Split 60.000 btus 487,38 1 1 40,61 487,38 

  Valores estimados total                     19              488,35 5.860,21 

 

 

        Valor em (R$) estimado da licitação 

ITEM    DESCRIÇÃO: SERVIÇOS E PEÇAS 

     VALORES  ESTIMADO EM 
                REAIS (R$) 

 

MENSAL  ANUAL 

I MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
8.038,41 

 
96.460,95 

II INSTALAÇÕES  5.370,96 64.451,60 

III DESINSTALAÇÕES 2.175,84 26.353,45 

IV MANUTENÇÃO CORRETIVA I 6.225,52 74.706,42 

V MANUTENÇÃO CORRETIVA II 488,35 5.860,21 

  

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS 22.299,08 
 

 

267.832,63 

*PEÇAS DIVERSAS (EXCETO COMPRESSOR) 4.391,67 52.700,00 

**PEÇAS (MOTOR COMPRESSOR 1.391,67 16.700,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO COM PEÇAS 5.783,34 69.400,00 
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ITEM      DESCRIÇÃO DE VALORES 
                    VALORES ESTIMADOS 

VALOR MENSAL               VALOR ANUAL 

VALOR TOTAL EM (R$) ESTIMADO DOS 
SERVIÇOS      22.299,08 

 

 

267.832,63 

VALOR TOTAL ESTIMADO COM PEÇAS          5.783,34                     69,400,00 

Valores totais da licitação 
       28.082,42 

 
337.232,63 

   

 

Obs: (* e **) O valor de referência das PEÇAS é FIXO, imútavel; 

7.3 Valor total da manutenção preventiva está incluído as despesas: transportes, impostos Federal, Estadual e 

Municipal, mão de obra, ferramentas e materiais utilizados na higienização dos equipamentos previstos para 

realizar os serviços; 

7.4 Valor total da instalação: incluso tubo de cobre (comprimento mínimo dois metros (2m)), tubo esponjoso, 

fita pvc, parafusos com bucha, barra rosqueada, cabo PP, suporte, abraçadeira plástica, conexões de cobre e 

insumos necessários para realizar a instalação de acordo com as normas do fabricante do aparelho; 

74.1 Caso o aparelho venha sem gás, à empresa cobrará o gás de acordo com o preço de mercado). 

7.5. Ressalta-se que por se tratar de Registro de Preço em Ata, o valor a ser pago, está adstrito aos serviços 

efetivamente autorizados através de Ordem de Serviço, não ficando a CONTRATANTE obrigada a contratar 

o valor total aqui estimado, e sim, somente, os itens devidamente executados.  

7.6. As peças fornecidas pela contratada para realizar serviço de manutenção corretiva deverá ter os preços de 

mercado, sendo assim, a contratada apresentará três orçamentos das peças de fornecedores diferentes e 

atuantes no mercado local; 

 

8. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

8.1. Os serviços serão executados nas dependências administrativa do IAPEN: Prédio (cadeião), Prédio anexo 

(semiaberto), Prédio Feminino (COPEF), centro de custodio especial do zerão (CCE), centro de custodia do 

novo horizonte(CCNH), Penitencia de segurança máxima (PSM), Escola de Administração penitenciária 

(ESAP), Penitenciara do Km 17 e qualquer outro prédio que venha ser de responsabilidade do Instituto de 

Administração Penitenciaria do Amapá, conforme o objeto deste termo; 

8.2. A contratada fornecerá todos os materiais, equipamentos, peças, inclusive ferramentas de uso individual e 

coletiva, transporte, mão-de-obra qualificada, quantidade de funcionários suficientes e necessários à realização 

dos serviços, os produtos a serem empregados nos serviços deverão ser novos, sem uso e de acordo com as 

especificações técnicas do fabricante; 

8.3. A contratante apresentará o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC – para cada 

unidade e a contratada deve seguir. Caso de alteração deve ser feita em concordância com a contratante, 

conforme as diretrizes da Portaria 3.523/GM do Ministério da Saúde e RE 09 de 16/01/03, complementar a esta 

Portaria, quando aplicáveis; 

8.4. O PMOC deverá conter no mínimo as atividades descritas nas limpezas preventivas, corretivas, 

instalações e desinstalações de acordo com as normas técnicas mais recentes da NBR 14679 e do INMETRO 

(Instituto Nacional de Metrologia), da Portaria 3.523/GM do Ministério da Saúde e RE 09 de 16/01/03; 

8.5. A contratada deve observar normas regulamentadoras do ministério do trabalho, em especial as seguintes, 

NR-6: Equipamentos de Proteção Individual-EPI, NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade, NR – 23: Proteção Contra Incêndios,  resolução CONFEA nº 425/98 e NBR 14679 Sistemas de 
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condicionamento de ar ventilação - Execução de serviços de higienização; 

8.6.  A CONTRATADA após assinatura do instrumento contratual iniciará a manutenção preventiva dos 

aparelhos de ar condicionado tipo Split, instalados nos Prédios da contratante seguindo o (PMOC) e iniciará a 

demanda de manutenção corretivas de acordo com cronograma da contratante;  

8.7. A contratada apresentará o diagnóstico do problema do equipamento, orçamento do serviço e receberá a 

autorização pela ORDEM DE SERVIÇO para executa-lo, conforme modelo constante   neste processo e 

expedida pela GERÊNCIA DE CONTRATOS DO IAPEN; 

8.8. Os serviços deverão ser executados de forma a não interromper ou prejudicar as atividades exercidas nas 

dependências da CONTRATANTE; quando for possível, deverão ser executados fora do expediente normal, 

mediante acompanhamento ou autorização do Fiscal do Contrato; 

8.9. Todo serviço que for realizado fora das dependências do IAPEN a contratada deve receber a autorização 

do fiscal do contrato através da ordem de serviço; 

8.10. A CONTRATADA obrigatoriamente deve fornecer antes do início da execução dos serviços os 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI e/ou Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e visando as 

normas de Segurança e Medicina do Trabalho para esse tipo de atividade;  

8.11. A contratada deverá dispor de telefones celulares e/ou fixo, e-mail, para contatos entre a contratante e 

o contratado com o objetivo da excelência na execução do contrato; 

9. EXECUÇÃO DOS ITENS  

9.1. DAS DESINSTALAÇÕES; Consiste em desinstalar, totalmente (evaporadora, condensadora, tubos, 

suporte), o equipamento condicionador de ar tipo Split do seu local já instalado, por motivo de inoperância, 

funcionamento precário ou manutenção antieconômica para a administração pública. 

9.2.  O aparelho de ar tipo Split ao ser desinstalado deve ser embalado e entregue ao fiscal do contrato para 

que possa providenciar a baixa do aparelho; 

9.3. Ao desinstalar o ar split para instalar em outro local a contratada deve fazer a manutenção preventiva 

antes da nova instalação visando a garantia do serviço de acordo com as normas do direito do consumidor, 

sendo assim o valor total do serviço será a manutenção preventiva e mais a instalação; 

9.4. Ao desinstalar e instalar um aparelho que esteja com manutenção preventiva menos de 30 dias, a 

contratada receberá o valor da desinstalação e mais o valor da instalação; 

10. DAS INSTALAÇÕES  

10.1. Instalar de aparelho ar condicionado tipo Split nova, é vedado quaisquer usos de materiais usados 

como tubo de cobre, esponjoso, isolador térmico, suporte de apoio da condensadora e cabos PP; a instalação 

deve ser de acordo com as normas do manual do fabricante do equipamento; 

10.2. A contratada deve utilizar materiais de boa qualidade, mão de obra qualificada, pessoal técnico 

profissional, instalações com tudo de cobre no mínimo de 2m (medida mínima padrão de 2,00 m (dois metros)), 

gás, tubo esponjoso, fita pvc, parafusos com bucha, porcas e conexão de cobre, cabo PP, suporte, abraçadeira 

plástica e etc; 
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10.3. Após a instalação do ar split novos a contratada deve verificar os isolamentos das tubulações e 

conexões, vazamento de Gás Refrigerantes, velocidade do ventilador da condensadora e evaporadora, 

corrente elétrica que chega ao compressor, tensão elétrica que chega ao compressor, medição da carga de 

gás refrigerante, tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento 

dos aparelhos; dos contatos das chaves magnéticas, funcionamento mecânica e elétrico,  placa eletronica, 

ruidos, niveis de evaparodora e condesadora, sensores; 

11. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

11.1. Consiste na retirada da evaporadora e condensadora, fazer a higienização de todos os equipamentos por 

meio de água e produto de limpeza, visando a garantir a saúde dos funcionários por meio da qualidade do ar e 

o bom funcionamento do equipamento; 

11.2. Manutenção preventiva deverá ser executado de acordo com o Plano. Manutenção, Operação e Controle 

(PMOC) da contratante, baseado em rotina e procedimento periodicamente aplicado a cada 4(quatro) meses; 

11.2.1 – manutenção preventiva consiste em limpeza geral do aparelho, dos isolamentos, das tubulações e 

conexões, limpeza dos filtros de ar, limpezas das serpentinas da evaporadora e condensadora, limpeza dos 

ventiladores, assessórios periféricos, das hélices, das turbinas, das placas e outros equipamentos que 

precisam de limpeza para o bom funcionamento do equipamento; 

11.2.2. Ao reinstalar o equipamento a contratada deve observar as medições, se então corretas de acordo com 

o fabricante; medição da vazão do ar, medição de amperagem e voltagem dos compressores e ventiladores, 

medição da carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a 

garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos, verificações dos apertos das 

conexões mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos, manutenção de todo o sistema de drenagem 

da água;  

11.2.3. A Manutenção Preventiva tem garantias de acordo com Código do Consumidor, portanto, a contratada 

precisa fazer as verificações do item 10.2.2 e outras eu achar necessária para garantir o funcionamento do 

equipamento; 

12. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

12.1. Consiste no atendimento às solicitações da Contratante, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer 

ônus adicional, sempre que houver paralisação do aparelho ou quando for detectada a necessidade de 

recuperação, substituição de peça ou para a correção de defeito que venham prejudicar o perfeito 

funcionamento do aparelho; 

12.2.  A Manutenção Corretiva ocorrera nos seguintes casos; 

12.2.1. Equipamento parou subitamente; por queima de peça (placa eletrônica, compressor, sensores, 

ventiladores e outros); 

12.3. Aparelho está funcionando fora dos especificados pelo fabricante ou seu rendimento está comprometido; 

12.4. Caso o problema seja detectado na MANUTENÇÃO PREVENTIVA, a contratante pagará a manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e a peça substituída; 

12.5.  A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida de forma emergencial; 
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12.6. No Serviço de manutenção corretiva a contratada obrigatoriamente deverá apresentar orçamento do 

serviço para poder receber a autorização pela ORDEM DE SERVIÇO para executá-lo; 

12.7. Os serviços poderão ser executados na loja (oficina) da contratada com a autorização do fiscal do 

contrato; 

12.8. Na manutenção corretiva II, a contratada deve limpar o sistema total, (retirar todo resíduo de óleo, 

cobres e outras impurezas que possam prejudicar o bom funcionamento do novo motor compressor) e 

usar produto apropriado para tal fins; 

13. DOS MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO  

13.1. A CONTRATADA deve ter ciência de toda a logística, peças de reposição, mão de obra necessária para 

manter os serviços em dias conforme o termo de referência e as clausula do contrato; 

13.2. A contratada deve ter um estoque de peças para a manutenção corretiva do aparelho que visa o contrato, 

todos os materiais a serem empregados nos serviços de manutenção devem ser novos e sem usos 

comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações necessárias o 

equipamento;  

13.2. Todas as peças que foram substituídas e assim também todos os aparelhos que foram substituídos e 

outros materiais relacionados ao serviço deverão ser entregue ao fiscal do contrato; 

13.3. A Contratada será responsável pelo fornecimento das peças de reposição, que poderão ser originais, 

genuínas ou similares após autorização escrita da Contratante, praticando sempre o menor preço de 

mercado. As despesas oriundas desta responsabilidade serão ressarcidas juntamente com o pagamento das 

faturas, condicionada à apresentação de relatório circunstanciado devidamente aprovado;  

13.4. Constatada a necessidade de reposição de peças em que as mesmas não estejam coberta pela garantia 

do fabricante dos equipamentos, deverá a Contratada apresentar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas após o atendimento técnico que lhe deu origem, orçamentos de três empresas que 

forneçam aquela peça e que a aquisição, a qual optou, foi vantajosa para o IAPEN/AP (Jurisprudência 

TCU – Informativo de Licitações e Contratos nº 200 – Sessão: 3 e 4 de junho de 2014); 

13.5. A Contratante após os procedimentos descritos no subitem anterior autorizará a Contratada pelo 

fornecimento das peças de reposição conforme o menor preço obtido na pesquisa ou a mais compatível para 

aquela situação, para posterior ressarcimento da despesa; 

13.6.  Na substituição acima referida, não deverá ser cobrado o valor correspondente à mão-de-obra, uma vez 

que o mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção preventiva e corretiva; 

13.7. Nos meses em que ocorrer manutenção corretiva, a Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal de 

Serviços especificando, bem como das peças substituídas durante o período, anexando os orçamentos das 

empresas que auxiliaram na aquisição; 

13.8. Peças, cujo valor seja muito elevado, deverão ser feito análise de custo para substituição ou para 

averiguação da viabilidade da manutenção, visando a eficiência e a economicidade; 

13.9. Somente utilizar peças, materiais correlatos e acessórios genuínos, originais ou similares, que 

atendam às recomendações do fabricante, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 
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recondicionados, recuperados, ou de procedência duvidosa, como também não utilizar mão-de-obra de 

terceiros, SEM EXPRESSA E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE, ou em desacordo com o 

estabelecido em Contrato. 

13.10. Relativo à aplicação de peças decorrentes dos serviços objeto deste Termo de Referência, entende-se 

por “peças, acessórios e materiais correlatos” os materiais assim definidos; 

13.10.1. Originais: aqueles que atendam às recomendações do fabricante, mas que não possuem sua 

chancela; 

13.10.2. Genuínos: aqueles fabricados exclusivamente pelo fabricante ou para a revenda nas autorizadas pelo 

fabricante da marca; e 

13.10.3. Similares: aqueles que têm a mesma natureza, a mesma função e o mesmo efeito na utilização dos 

originais; 

13.11. A exclusivo critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados peças, materiais correlatos e acessórios 

similares, desde que estes não venham comprometer a segurança do equipamento e/ou, seja compatíveis com 

as especificações técnicas do fabricante do equipamento e/ou que o critério da diferença de valores seja 

expressivo, quando avaliado pela CONTRATANTE. 

13.12. Será de responsabilidade da empresa contratada o recolhimento de todos os encargos e impostos 

decorrentes da realização dos serviços; 

13.13. A relação dos serviços, assim como os seus quantitativos estimados encontram-se no ANEXO I lote II, 

bem como os respectivos custos unitários máximos oferecidos pelo IAPEN; 

13.14. Após a aprovação da Administração a contratada deverá providenciar a realização do serviço em 

imediato, ressalvados os casos em que comprovadamente não houver disponibilidade de material no mercado;  

13.15. Compete à Contratada, fazer minucioso estudo, verificação de todos os detalhes e demais documentos 

fornecidos pelo IAPEN, para a execução dos serviços; 

13.16. Em caso de dúvida na interpretação dos documentos contratuais deverá ser consultada o IAPEN, a 

quem caberá os esclarecimentos; 

13.17. As anotações registradas pela Fiscalização e não contestadas pela CONTRATADA no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas a partir da data das anotações, serão consideradas como aceitas pela referida 

empresa; 

13.18. Todos os funcionários da contratada que forem executar serviços nas dependências do instituto de 

administração penitenciaria devem está identificado, uniformizado e seguir as normas de segurança do 

IAPEN; 

13.19. Os uniformes dos servidores da contratada deverão ser diferenciados, (nunca uniforme preto, ou 

similar aos servidores do IAPEN ), dos servidores do Iapen. 

13.20. Todos os materiais de consumo necessários à execução dos serviços, tais como: de limpeza, 

lubrificação, graxas, estopas, soldas, nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás, etc; 
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14. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

14.1. A garantia dos serviços executados será de 90 (noventa) dias, contados a partir do seu recebimento. As 

peças de reposição deverão ter garantia mínima de 6 (seis) meses, contados a partir de sua instalação ou, no 

caso de peças a acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante, se esta for 

maior, com exceção dos compressores que será observado o prazo de garantia do fabricante contados a partir 

de sua instalação; 

14.2. Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e peças devem ter as garantias vigentes pelo CDC, 

portanto, é de responsabilidade da contratada as observâncias dos   Artigos. 12 a 25 do Código do Direito do 

Consumidor (CDC); 

14.3. A contratada é responsável pelos vícios na qualidade do serviço, pela qualidade das peças, portanto, os 

vícios nos produtos e nos serviços podem causar danos físicos aos consumidores, colocando em risco sua 

segurança. Estes danos decorrem dos chamados acidentes de consumo, ou seja, acidentes causados pelo 

produto defeituoso (Art. 12, CDC); 

 

15. SEU RECEBIMENTO 

15.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura do contrato ou instrumento equivalente cujas 

etapas observarão o seguinte cronograma; 

15.2. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar a ordem de serviço 

preenchida informando a conclusão do serviço à fiscalização da Contratante;   

15.3.  No recebimento do serviço a contratada realizara todos os testes de funcionamento do aparelho 

conforme o manual e instrução do fabricante do produto; 

15.4. A Contratante não receberá o serviço se for constatados peça usada ou/e peça e serviço adaptado, o 

chamado (gambiarra, improviso e adaptação); 

15.5. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de fiscalização 

técnica designada, acompanhados dos profissionais encarregados da contratada; 

15.6. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento do Serviço, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando a garantia do serviço de acordo Art. 26, CDC. O prazo 

para você reclamar de vícios fáceis de se notar em produtos ou serviços é de 90 (noventa) dias para 

serviços duráveis. Estes prazos são contados a partir da data que você recebeu o serviço concluído. Se 

o defeito for difícil de se notar (vício oculto), os prazos começam a ser contados da data em que o vício 

apareceu; 

15.7. O serviço que apresentar problema antes de findar o prazo da garantia a Contratada fica obrigada a 

reparar, corrigir e sanar o problema apresentado; 

15.8. A gerência de contratos analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções; 
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15.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da contratada, sem prejuízo 

da aplicação de penalidades; 

 

16. VISITA TECNICA, CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

16.1. A empresa deverá comprovar na qualificação técnica os seguintes documentos: 

16.1.1. Comprovação técnico-operacional da licitante efetuada mediante a apresentação de atestados e/ou 

declaração, como contratada principal em execução de serviços de natureza e porte compatíveis com o objeto 

desta licitação, emitido(s) em nome a licitante e firmado(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público de 

quaisquer das esferas do governo, ou privado; 

16.1.2. Declaração que a empresa dispõe de instalações físicas, equipamentos, ferramentas e pessoal técnico 

especializado para o cumprimento do objeto da licitação, assinada pelo representante legal da contratada; 

16.2.  Quando da assinatura do contrato a empresa deverá: 

16.2.1. Comprovar que possui em seu quadro de pessoal profissional com formação em Engenharia 

Mecânica ou curso técnico em mecânica ou eletromecânica ou em refrigeração – mediante apresentação de 

cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada pela licitante ou do Livro de 

Registro de Empregados ou de Contrato de Prestação de Serviços, assinado pela licitante, cuja duração seja, 

no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado ou do Contrato Social, em caso de Sócio da empresa 

com as respectivas cópias das carteiras expedidas pelo CREA; 

16.2.2. Apresentar Certidão de Registro Profissional de Engenheiro Mecânico ou Técnico em 

refrigeração, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, que será 

o responsável técnico pelos serviços objeto deste Edital; 

16.3. A visita técnica é facultativa; a empresa interessada poderá fazer uma visita técnica ao IAPEN, 

objetivando o local e as condições onde será executado o objeto do certame; 

16.4. Esta visita deverá ser realizada até 24 horas antes da data de realização do certame, no horário 

comercial das 08 às 12h e das 14h às 16h. O agendamento da visita técnica deverá ser feito através da 

Gerência de geral de contratos e convenio do IAPEN; 

16.5. A visita técnica representará a oportunidade aos licitantes interessadas conhecerem as características e 

especificações, condições especiais ou/e dificuldades que possam interferir na execução do objeto, além de 

fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas que acharem necessários para elaboração de suas 

propostas comerciais; 

16.6.  Licitante que venha a ser contratada, não tenha realizado a visita, não poderá deixar de realizar o serviço 

nos termos e condições pactuadas, sob a alegação de não ter ciência de tais condições para executar o objeto; 
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 16.7.  Vistoria deve ser feita por representante legal da empresa que irá participar do Certame, o mesmo 

recebera a declaração que realizou a vitória na dependência onde serão executados os serviços que rege o 

certame; 

16.8. A gecon-iapen emitira a declaração de vistoria ao licitante conforme Anexo xxx, comprovando ao licitante 

a ciência das informações técnicas e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da 

licitação; 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

17.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

17.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais vícios de execução, imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

17.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 

17.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em 

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

17.6. Orientar a contratada sobre as normas de segurança do IAPEN, os procedimentos que os funcionários da 

contratada vão ser submetidos. 

17.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

17.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

17.9. Solicitar da contratada que apresente certidões dos órgãos Federal, Estadual e Municipal de acordo com 

a legislação vigente, Arquivamento, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, planilhas 

de serviços, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas; 

17.10. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor);  

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e 

utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

18.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
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execução ou dos materiais empregados; 

18.3. Manter os empregados informados quanto ao procedimento de segurança: revista pessoal, registro de 

entrada e saída, apresentação de documento de identificação e outros procedimentos necessários que serão 

informados pela coordenadoria de segurança do IAPEN;  

18.4. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 

IAPEN devidamente uniformizado, identificados por meio de crachá e provido de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI; 

18.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

18.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema, a empresa contratada cujos 

empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato os seguintes documentos:  

18.6.1.  Provas de regularidade relativa à Seguridade Social;  

18.6.2. Certidões conjuntas relativas aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

18.6.3. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do contratado;  

18.6.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;  

18.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

18.7. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 

pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

12.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido; 

18.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

18.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação, qualificação e qualidade exigidas na licitação; 

18.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

18.12. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-

la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos 

assumidos; 

18.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

18.14. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
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equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

18.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 

verifique no local dos serviços; 

18.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do serviço; 

18.17. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

18.18. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta ao fiscal do contrato, se necessário 

for, a fim de que não venham a serem danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

18.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

18.20. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade, Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis. 

6.496/77 e 12.378/2010); 

18.21. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no 

prazo determinado; 

18.22. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 

18.23. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de execução, contado da data de emissão do Termo de Recebimento do serviço, ou a 

qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante; 

18.24. Quaisquer danos ou prejuízos causados pelos colaboradores da CONTRATADA ao patrimônio do 

CONTRATANTE, acarretará em responsabilidade da CONTRATADA e serão automaticamente descontados 

dos pagamentos dos serviços realizados. 

 

 19. IMPACTO AMBIENTAL  

19.1.  As embalagens dos produtos são compostas de materiais recicláveis e/ou reutilizáveis, tais como 

papelão, E.P.S. (Poliestireno expandido) e sacos plásticos, ao descartá-los encaminhe para a coleta seletiva 

afim de que sejam reaproveitados. 

19.2. Os descartes inapropriados destes materiais causarão danos ao meio ambiente; portanto é 

imprescindível ao descartá-lo que procure empresas especializadas em desmontá-lo de acordo com a 

legislação vigente. 

19.3.  Os produtos de higienização e sanitização deverão ser devidamente registrados no Ministério da Saúde 

para os fins a que se destinam e classificados como não tóxicos ou inofensivos à saúde humana, além de não 

pertecerem à qualquer lista de exclusão dos órgãos oficiais da vigilância sanitária.  
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19.4. Caberá à CONTRATADA o correto descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

de óleos lubrificantes e gases refrigerantes, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou 

disposição final, em atendimento às Resoluções CONAMA nº 362/2005 e 340/2003 ou outra que vier a 

substituí-la. 

19.5. A CONTRATADA deverá apresentar, quando da assinatura do Contrato, Certificado de Registro do 

Cadastro Técnico Federal do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, na categoria de usuários de SDO – Substância que destrói a Camada de Ozônio, do Protocolo de 

Montreal, e prestar a cada ano, até a data estipulada pela referida entidade, informações sobre o tipo e a 

quantidade de refrigerante utilizada na manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar sob a sua 

responsabilidade. 

 

20. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

20.1. Os serviços serão controlados por meio do PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle que trata 

dos procedimentos das rotinas e periodização das manutenções dos equipamentos deste termo; 

20.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 

da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 

2.271, de 1997; 

20.3. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle 

da execução dos serviços e do contrato; 

20.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência e as normas vigentes sobre o objeto do certame; 

20.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

20.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades 

constatadas; 

20.7. O fiscal técnico deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei 

nº 8.666, de 1993; 

20.8. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993; 
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20.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

repetitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 

nº 8.666, de 1993; 

 

21. DA SUBCONTRATAÇÃO 

21.1. Serão permitidas subcontratações desde que expressamente autorizadas pela Administração ou que 

estejam já previstas no Termo de Referência.  

 

22.  DA VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO  

22.1. O prazo de vigência deste Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata, com 

eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Amapá, forma do art. 12 do Decreto nº 

7.892/13; 

22.2.   O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, II, da Lei nº 

8666/93, contando da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento; 

22.3.  O contrato poderá ser REPACTUADO a cada 12 (doze) meses até o limite de 60 (sessenta) meses, caso 

sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela 

autoridade competente:  

22.3.1. Interesse da contratante na manutenção e prorrogação dos serviços prestados;  

22.3.2. Não sofreu punições de natureza pecuniária (multas) por três vezes ou mais no decorre do 

contrato;   

22.3.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração e a 

concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação; 

22.5. No reajuste do contrato será adotado o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI 

(Fundação Getúlio Vargas – FGV); 

22.6. Para o cálculo do índice de reajuste, será utilizado o acumulado de 12 (doze) meses, tendo como marco 

inicial o último índice conhecido anteriormente à assinatura do Contrato. 

 22.7. Os novos valores alcançados pelo reajuste previsto no item 22.5, somente serão praticados a partir da 

vigência da prorrogação 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

23. DO PAGAMENTO  

23.1. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela 

indicada, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas e confirmada pela gerência de contratos; 
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23.2. A contratada apresentará as planilhas de serviços ao Gerente de Contrato até o último dia útil de cada 

mês; 

24.3. As planilhas devem constar os serviços de acordo com a ordem de serviço devidamente assinada pelo 

fiscal do contrato e a contratada; 

23.4. Após a certificação das planilhas a Gerência de Contratos encaminhará ao Planejamento para que seja 

providenciado o procedimento do pagamento; 

23.5. A contratante não efetuará pagamento dos serviços não concluídos, inacabados ou com vícios de 

manutenção; 

23.6. Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua 

reapresentação e novo “atesto”; 

23.7.  A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que 

a Contratada suspenda a prestação dos serviços; 

23.8. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstancia que desaprove a liquidação da despesa, o 

pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não 

ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a contratada; 

23.9.  A contratada poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas 

ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

23.10.  Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços. 

23.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será 

mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 

EM = I x N x VP  

  

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga; e  
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I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  

  

 

  I = (TX/100)   I = (6/100)   I = 0,0001644  

                 365         365  

TX = Percentual da taxa anual = 6%  

 

23.12. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em 

apresentá-los é causa de rescisão do contrato.  

23.13. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da Contratada, da(s) 

Nota(s) Fiscal(is) /Fatura(s) referente(s) ao(s) serviço(s) regulamente prestado(s),  acompanhado(s) dos  

documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do 

Trabalho(CNDT), assim como comprovante de  regularidade junto a Procuradoria Geral do Estado do 

Amapá - Dívida Ativa, junto ao fiscal designado para o recebimentos  dos documentos para sua devida 

certificação, conforme disposto no art. 29 da 8.666/93 e no art. 7º  devida inciso I, alínea “c”, do Decreto 

nº 1.278/2011. 

23.4.  Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto for detectada pendência de algum documento 

do item 23.6, a empresa será NOTIFICADA sobre a(s) pendência(s);  

23.15. A contratada deverá apresentar a(s) Nota(s) Fiscal (is) de acordo com a nota(s) de empenho(s), 

Contendo todas as especificações da execução do serviço, assim como das peças substituídas; 

 

24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. Sanções relativas à licitação: 

24.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, 

deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 

direito à ampla defesa. 

24.2.  Além da penalidade prevista acima, a CONTRATADA ficará sujeita a multas na fase de licitação, sobre o 

valor estimado do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias após notificação, nos 

seguintes termos: 

24.2.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato por cada uma das 

infrações a seguir: A licitante que se comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a 

documentação exigida no Edital; não assinar o Contrato, ou deixar de retirar o instrumento 
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equivalente; e não mantiver a proposta; atrasos injustificados na execução do contrato. 

24.2.2. Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor do contrato por cada uma das 

infrações a seguir: aquele que fizer declaração falsa; apresentar documentação falsa; ou 

cometer fraude fiscal. 

24.3.  Sanções relativas ao Contrato: 

24.3.1. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às 

seguintes penalidades: 

24.3.2. Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da 

CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis que apresente justificativas para o atraso, que 

só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

24.3.3. Multas que poderão ser descontadas das futuras vigentes ou recolhidas conforme orientação da 

contratante; 

24.3.3.1.  0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada 

a incidência de 15 dias. Após o décimo-quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução 

com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

24.3.3.2.   20% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

24.3.3.3.  30% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

24.3.3.4. As multas por execução contratual imperfeita terão a seguinte gradação: 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
GR
AU 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais.  

06 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais por dia e por unidade de atendimento 

05 

03 
Manter empregados sem a qualificação exigida para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia. 

03 

04 Permitir a presença de empregado sem uniforme, por empregado e por ocorrência. 01 
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05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia. 02 

06 
Utilizar dependências do IAPEN e suas vinculadas para outros fins, que não seja o objeto do 
contrato, por ocorrência. 

04 

Para os itens seguintes, deixar de: 

07 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscal, por ocorrência. 02 

08 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades, 
por funcionário e por dia. 

01 

09 Deixar de cumprir os prazos para realização dos serviços e entrega, por dia. 04 

10 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou convenção, 
aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por 
empregado e por ocorrência. 

02 

11 
Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos nesta tabela de multas, 
por item e por ocorrência. 

01 

12 
Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. 

02 

 

24.4.  Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, no caso de falha ou 

fraude na execução do Contrato, ou cometimento de fraude fiscal. 

24.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 

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

24.6. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que 

a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor 

devido será cobrado administrativamente e judicialmente. 

24.7. Se a CONTRATADA vencedora não comprovar as condições de habilitação no ato da contratação, não 

apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, ou recusar-se injustificadamente em firmar o 

instrumento de contrato em até 5 (cinco) dias úteis da convocação, poderá ser convocado outra 

CONTRATADA, sucessivamente desde que respeitada a ordem de classificação da licitação para, após 

comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

25. RESCISÃO 

25.1. Consoante o previsto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o contrato poderá ser rescindido: 

25.1.1.  Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII e XVII 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA, o direito a qualquer indenização, sem 

prejuízo das penalidades pertinentes; 

25.1.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes;  

25.1.3. Judicialmente, nos termos da Lei. 
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25.1.4.  O descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte da contratada implica 

em rescisão contratual, sem prejuízo das sanções de multa, suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade.  

25.1.5.. O procedimento será sumário, facultada a defesa prévia do contratado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

25.1.6. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, portanto, devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa.  

 

26. DA PROPOSTA 

26.1. A planilha de preços será baseada em custos máximos para o período contratual, tanto para os serviços 
de mão-de-obra (manutenção, preventiva, corretiva, instalação, desinstalação) quanto para o fornecimento de 
peças. As peças que deverão ser fornecidas durante a vigência do contrato são todas aquelas constante no 
Anexo V, verificadas em Contrato anterior do IAPEN e valor obtido através de estudo estimado de custo.  

26.2. De acordo com os estudos estimados indicado no item anterior, fica estipulado um valor de referência 
para execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, desinstalação, instalação dos aparelhos de 
ar condicionado tipo Split e também, um valor fixo (imutável) para o fornecimento de peças. Estes valores 
servem de referência para garantir o orçamento necessário para a contratação. - 

26.3. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor Valor por LOTE. 

26.4. Os valores apresentados nas propostas das licitantes deverão conter até duas casas decimais, no 
máximo. 

 26.5. A proposta deverá arcar com os custos e despesas diretas e indiretas como alimentação, deslocamento 
e/ ou hospedagem, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de 
administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, 
e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Termo de Referência. 

26.6 0s valores de referência foram definidos pela Administratação para a prestação e o fornecimento de 

peças, obtidos em pesquisas variadas de mercado e estudos estimados de consumo em peças, estão 

apresentados nas planilhas abaixo, as quais deverão ser utilizadas como modelo e referência para ser 

preenchida pelos licitantes na formulação de suas propostas. 

26.7 Os campos da planilha indicados como “VALOR DE REFERÊNCIA” são referência para o licitante 

dentro da estimativa orçamentária prevista para esta licitação e que poderão ser alterados, diante da 

competição. 

26.8  O valor de referência das PEÇAS é FIXO, imutável, tendo em vista que a contratação será para 

execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação, desinstalação dos aparelhos de 

condicionador ar tipo split, sendo imprevisivel estabelecer a quantidade das peças que precisarão ser 

trocadas. Este valor fixo foi obtido a partir de estudos estimados das peças mais consumidas na 

prestação de serviço constante de contrato anterior e estudo de demandas futuras; 

 

27 - DISPOSIÇÕES FINAIS  



CPL/IAPEN 

 

Fls._________ 

Ass._________ 

PROC. 330202.2018/281 

______ 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública 
Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá 
Comissão Permanente de Licitação 
Rod. Duca Serra, s/nº, km7 – Cabralzinho, CEP - 68906-460    
Fones: (96) 3261-2713 / 3261-2719     
  

Pregão nº XX/2018 – CPL/IAPEN/AP                                                           fl.    52 

27.1. No valor dos subitem dos itens das propostas deverão estar incluídos o custo da mão-de-obra, 

contribuições sociais, impostos taxas e outras despesas que incidirem sobre a prestação dos serviços, não se 

admitindo a cobrança de qualquer item não previsto neste termo de Referência.  

27.2. Os preços estão de acordo com levantamento de preços praticados no mercado.  

27.3. O IAPEN reserva-se o direito de efetuar diligências para comprovação da exequibilidade dos preços 

propostos, do cumprimento dos itens obrigatórios, para certificação da capacitação técnica dos profissionais, 

bem como, das características técnicas dos equipamentos e materiais utilizados. Poderá ser exigida, nestas 

diligências, documentação comprobatória da especialização da empresa, dos profissionais e dos 

equipamentos.  

27.4. Os funcionários da Contratada não terão nenhum vínculo com IAPEN; 

Macapá, 19 de outubro de 2018. 

 

 

Leônidas Soares de Almeida 
Gerente Geral – GECON/ IAPEN 

Decreto nº 1748/2018-GEA 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _____________________________________________ 

CGC/CNPJ:_____________________________________________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________ 

(Fone/Fax)_______________ 

CONTA CORRENTE Nº: __________ BANCO:___________ AGÊNCIA Nº: ___________ 

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE: ___________________________________ 

CPF Nº: ____________________________________________ 

CI Nº:______________________________________________ 

Apresentamos nossa proposta para prestação do serviço de serviços profissionais especializados 

para o fornecimento de informações relevantes ao Instituto de administração Penitenciaria do 

Estado do Amapá , no que concerne ao acompanhamento dos processos em trâmite na Justiça 

Brasileira e ao auxílio no gerenciamento de tais informações, realizado na modalidade Pregão, na 

forma Eletrônica nº xxx/2018-IAPEN, acatando todas as estipulações consignadas no Anexo I e 

demais termos do Edital, conforme abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE, DETALHAMENTO E PREÇO ESTIMATIVA ITEM 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR MENSAL (R$) VALOR ANUAL (R$) 

 

Declaramos nossa completa submissão a todos os termos do Edital. 

VALIDADE DA PROPOSTA: ____ DIAS (NO MÍNIMO DE 60 DIAS A CONTAR DA DATA 

DE ABERTURA DA LICITAÇÃO). 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 

 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a 

empresa_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, 

estabelecida ____________________________________ forneceu para esse Órgão (ou empresa) 

o(s) seguinte(s) serviços:_________________________________Atestamos (ou declaramos), 

ainda, que tais serviços estão sendo (ou foram) executados satisfatoriamente, não constando, em 

nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as 

obrigações assumidas. 

 

 

Local, ___ de _____________ de 2018. 

 

 

________________________________ 

(assinatura e carimbo do emissor) 

 

 

Telefone/e-mail para eventual contato: 
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Observações: Este Atestado (ou Declaração) é um modelo meramente exemplificativo, podendo, 

cada licitante, apresentar seu próprio Atestado, desde que dele conste os dados considerados 

essenciais para sua validade. A ausência, no Atestado, de informações referentes ao objeto do 

certame implicará não-aceitação do atestado e, se for o caso, a inabilitação do licitante. 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

Declaramos ao Instituto de administração Penitenciaria do Estado do Amapá á, referente ao Edital 

do Pregão Eletrônico nº xxx/2018-IAPEN, que não possuímos em nosso quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

 

Local , ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

(representante legal da empresa), como representante devidamente constituído da empresa: 

(empresa licitante), CNPJ:______________________, doravante denominada licitante, para fins do 

disposto no item 12.1.5.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº xxx/2018-IAPEN,  DECLARA, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxx/2018-IAPEN, foi 

elaborada de maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxx/2018-IAPEN, por qualquer meio ou 

qualquer pessoa. 

b) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxx/2018-IAPEN. 

c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxx/2018- 

IAPEN, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxx/2018-IAPEN antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxx/2018- 

IAPEN não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 
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Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa ______________________________________, CNPJ n.º-

___________________________, 

declara ao Instituto de administração Penitenciaria do Estado do Amapá, para fins de participação 

no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.° xxx/2018-IAPEN, 

cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 

10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 

Local , ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

A EMPRESA ____________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº ______________, com 

sedeRua/Av. ___________________, nº _______, bairro _____________, cidade ________, 

UF______, CEP ____________, em conformidade com o disposto no Art. 32, §2º, da Lei nº 

8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos da sua habilitação para o presente processo licitatório, estando ciente, ainda, da 

obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores. 

 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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