
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

_____________________________________________________________________________________________
                                      EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019
                                             PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  149/2019

        Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Municipal de Assistência à Saúde 
dos Servidores de São Gonçalo, sediada na Avenida São Gonçalo,100 - G2 - loja 201 B - Boa Vista - São 
Gonçalo Shopping - São Gonçalo – RJ, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto Municipal nº 142, de  04 de agosto de 2004, Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e suas atualizações, da Lei Municipal 375/2011, das Instruções Normativas SEGES/MPDG nº
03/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 
neste Edital.

Data da sessão: ___________
Horário: ________________
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenções preventiva e corretiva, 
assistência técnica com fornecimento de materiais e mão de obra, nos equipamentos e nas instalações de ar 
condicionado existentes para atender às necessidades da fundação, conforme especificações técnicas e 
condições previstas neste Termo de Referência.

1.2. A licitação será dividida por itens, conforme tabela a seguir:

Item Potência/Serviço Qtde Valor Unitário Valor Mensal Valor Anual

1 9.000 BTUS 19

2 10.000BTUS 1

3 12.000BTUS 5

4 18.000BTUS 3
5 22.000BTUS 2
6 27.000BTUS 1
7 29.000BTUS 1

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1  O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do  registro  cadastral  no  SICAF,  que  permite  a  participação  dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

2.2.  O  cadastro  no  SICAF  poderá  ser  iniciado  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal,  no  sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

2.3.  O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a  responsabilidade  do  licitante  ou  de  seu
representante  legal  e  a  presunção  de sua capacidade  técnica  para realização  das  transações  inerentes  a  este
Pregão.

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2.6 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

      2.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, conforme o artigo 9º da IN SG/MPDF nº 3/2018.

        3.1.1. Em  relação  ao  objeto  a  ser  contratado,  a  participação  é  exclusiva  a  microempreendedor
individual, microempresas, empresas de pequeno porte, equiparadas e sociedades cooperativas enquadradas
no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

 3.1.2. Na  hipótese  de  deserção  ou  fracasso  dos  itens  destinados  à  participação  exclusiva  de
microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades  cooperativas  na  forma  do  item  anterior,  será
realizada a republicação do edital, com ampla participação, sem exclusividade para os respectivos itens, o
que será precedido de competente justificativa e autorização pelas autoridades competentes.

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

      3.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação

vigente;

         3.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no  Brasil com poderes expressos para receber

citação e responder administrativa ou judicialmente;

        3.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

        3.2.4. Empresas que se encontrem sob o regime falimentar;

        3.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que  cumpre      plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

3.3.3  que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar       ocorrências posteriores;

3.3.4  que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituição.

3.3.5  que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/
MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

3.3.6 que  não  possui,  em sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando  trabalho  degradante  ou
forçado,  observando  o  disposto  nos  incisos  III  e  IV  do  art.  1º  e  no  inciso  III  do  art.  5º  da
Constituição Federal;

3.3.7  que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991.
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3.4 Para fins de deste Edital, entende-se por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas
a participar do presente certame aquelas definidas no Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06 e
que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no § 4º deste mesmo Artigo 3º da Lei
Complementar 123/06.

3.41 Entende-se  por  Microempreendedores  Individuais  aptos  a  participar  do
presente certame aqueles definidos na Lei Complementar 128/08.

3.42 Os Microempreendedores  Individuais,  as  Microempresas  e  as  Empresas  de
Pequenos Porte doravante serão designadas respectivamente por MEI/ME/EPP.

3.43 O  MEI/ME/EPP  deverá  entregar  fora  dos  envelopes  e  no  momento  do
credenciamento e representação, a declaração de enquadramento.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.

4.3. 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.

4.4. Incumbirá 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 quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.6.  O licitante deverá  enviar  sua proposta mediante o preenchimento,  no sistema eletrônico,  dos seguintes
campos:

4.6.1  valor mensal/anual do item;

4.6.2  Descrição  detalhada  do  objeto,  contendo  as  informações  similares  à
especificação do Termo de Referência;

4.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

 4.8.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta,  caso  o previsto não seja satisfatório para  o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

 4.8.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades
da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais
de  faturamento  dos  serviços  demandados  e  executados,  concomitantemente  com  a  realização,  se
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necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso
I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN 5/2017);

4.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das condições
da  proposta  do  sistema  eletrônico,  o  valor  correspondente  à  contribuição  prevista  no  art.  18-B  da  Lei
Complementar n. 123, de 2006.

4.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos
na fonte nos percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os
serviços  nos  seus  termos,  bem  como  de  fornecer  os  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios
necessários,  em  quantidades  e  qualidades  adequadas  à  perfeita  execução  contratual,  promovendo,  quando
requerido, sua substituição.

4.12.  Os  preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na  etapa  de  lances,  serão  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

4.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário
e local indicados neste Edital.

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

5.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em  tempo  real por todos os participantes.

5.2.2 A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu  julgamento  definitivo  em  sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.7.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

5.7.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,10%
(zero virgula dez por cento).
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5.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

5.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.10. 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.

5.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

5.12. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

5.13.  A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  será  encerrada  por  decisão  do  Pregoeiro.  O  sistema  eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,  após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  pelo  sistema,  findo  o  qual  será  automaticamente  encerrada  a
recepção de lances.

5.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência
de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

5.15. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

5.15.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.

5.15.2Após a negociação do preço,  o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.

6.2  Não  será  aceita  a  proposta  ou  lance  vencedor  cujo  o  preço  seja  incompatível  com  o  estimado  pela
Administração ou manifestamente inexequível.

6.2.1 Considera-se  inexequível  a  proposta  que  apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,
irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatível  com  os  preços  de  mercado,  ainda  que  o  ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.

6.3 A proposta de preço contendo as especificações detalhadas do item ofertado, com o valor atualizado da
licitante detentora da melhor oferta, assim como a documentação de habilitação DEVERÁ ser enviada
ELETRONICAMENTE,  NO  PRAZO  DE  24hr  (vinte  e  quatro)  horas  contando  da  solicitação  do
Pregoeiro, por meio da opção “ENVIAR ANEXO” do Portal Comprasnet, em arquivo único.

6.4 Caso a Licitante não logre êxito em enviar eletronicamente ou equivocar-se no envio do arquivo através do
sítio oficial (COMPRASNET), deverá oficializar a solicitação ao Pregoeiro da reabertura do prazo remanescente
no sistema,  através  de  e-mail:  comissaolicitacao@funasg.rj.gov.br contendo a  captura  da  tela(printscreen)  e
informar sobre o envio por meio do telefone (21) 3513-7289. Tal solicitação não será garantia de reabertura de
prazo após a análise do Pregoeiro.

6.5  Caso  o  sítio  oficial  (COMPRASNET)  esteja  indisponível,  deverá  registrar  através  da  Plataforma  de
atendimento disponível no Portal de Compras Governamentais (http://portaldeservicos.planejamento.gov.br ou
0800-978-9001)  um  acionamento  do  ocorrido,  remetendo  o  protocolo  através  de  e-mail:
comissaolicitacao@funasg.rj.gov.br e aviso por telefone (21) 3513-7289 ao Pregoeiro para reabertura do prazo

mailto:comissaolicitacao@funasg.rj.gov.br
http://portaldeservicos.planejamento.gov.br/
mailto:comissaolicitacao@funasg.rj.gov.br
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remanescente no sistema. Após análise do Pregoeiro em consulta ao SERPRO , tal solicitação não será garantia
de reabertura de prazo.

6.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

6.8  O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.

6.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

6.8.2  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.9 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual  ocorrência do empate ficto,  previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1  Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação  do  licitante  detentor  da  proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

        7.1.1 SICAF;
7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

        7.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
7.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
7.15 Lista de Empresas Sancionadas,  mantidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro –
TCE/RJ (https://www.tce.rj.gov.br/empresas-sancionadas);

7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.3 Constatada a existência de sanção,  o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

7.4 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação
jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto na Instrução Normativa SEGES/MPDD n° 3, de
2018.

7.4.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o
licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
  
7.4.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na
hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, conforme
previsto  pelo  subitem 6.3,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  documento  válido que  comprove  o
atendimento  das  exigências  deste  edital  sob  pena  de  inabilidade,  ressalvado  o  disposto  quanto  à
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comprovação  da  regularidade  fiscal  das  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  das  sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

7.5 Os licitantes que  não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
além do nível  de credenciamento  exigido pela Instrução  Normativa SEGES/MPDG n° 3,  de 2018, deverão
apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista:

7.6 Habilitação jurídica:

7.6.1          No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.6.2       No caso de sociedade empresária  ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
7.6.3  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou de consolidação
respectiva;
7.6.4   No  caso  de  sociedade  simples:  inscrição  do  ato  constitutivo  no  Registro  Civil  das  Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.6.5    No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou  pelo  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas,  conforme  caso,  que  comprove  a  condição  de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. 
7.6.6   Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou de consolidação
respectiva;

7.7 Regularidade fiscal e trabalhista:

7.7.1       Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.7.2    Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda Nacional  (Certidão  conjunta,  emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil  e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais
tributos federais  e  à  Dívida Ativa da União,  por elas  administrados,  conforme art.  1°,  inciso I,  do
Decreto n° 6.106/07);

7.7.3      Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, na forma do art. 29, III da Lei
8.666/93;

7.7.4      Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.7.5      Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

7.7.6    Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.7.7     Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá  apresentar  toda a documentação  exigida para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

7.8 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

7.8.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
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7.8.2  Os  atestados  deverão  referir-se  a  serviços  prestados  no  âmbito  de  sua  atividade  econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
7.8.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
7.8.4 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados
de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

7.8.5 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale,
para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

7.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelo
licitante  conforme o subitem 6.3, ou seja, ELETRONICAMENTE, NO PRAZO DE 24h (vinte e quatro)
horas  contando  da  solicitação  do  Pregoeiro,  por  meio  da  opção  “ENVIAR  ANEXO”  do  Portal
Comprasnet, em arquivo único, observando o disposto nos itens 6.4 e 6.5 deste edital.

  7.9.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

7.10  A  menor  proposta  ofertada  pela  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade
cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal,
a mesma será convocada para,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  após solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

7.10.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo 
para regularização. 

7.11  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o  Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7.13 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

7.14 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  8.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
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       8.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

      8.1.2  conter  a  indicação  do banco,  número  da  conta  e  agência  do  licitante  vencedor,  para  fins  de
pagamento.

  8.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

 8.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

9.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

8.4 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante

9. DOS RECURSOS

  9.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste  a intenção  de recorrer,  de forma motivada,  isto é,  indicando contra qual(is)  decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  9.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

 9.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as    condições
de admissibilidade do recurso.
9.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
9.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,  querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

  9.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  9.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
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11. DO TERMO DE CONTRATO.

  11.1 Dentro da validade do Contrato, o fornecedor registrado receberá o Termo de Contrato por meio eletrônico
ou via postal, ou poderá retirá-la nas dependências da FUNASG, no prazo de 05 (cinco) dias após a notificação,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista neste Edital.

  11.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO
TCU,  LISTA DE EMPRESAS SANCIONADAS DO TCE,  CNJ E CEIS  pela  contratante,  para  identificar
proibição de contratar com o Poder Público.

11.3 O prazo previsto no subitem 11.1 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.

11.3.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital
e anexos.

11.4  O  prazo  previsto  para  assinatura  ou  aceite  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por  solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12. REAJUSTAMENTO.

  12.1 As regras de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Contrato,
anexo e este Edital.

13. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

   13.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

    14.1  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

15. DO PAGAMENTO.

15.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3 Havendo erro  na apresentação  da Nota Fiscal  ou dos documentos pertinentes  à  contratação,  ou,  ainda
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

15.4 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data final do
período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
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15.5  O  pagamento  somente  será  autorizado  depois  de  efetuado  o  “atesto”  pelo  servidor  competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços
efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

15.6 Nos termos do artigo 36,  § 6°,  da Instrução Normativa  SLTI/MPOG n° 02,  de 2008, será  efetuada  a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis,
caso se constate que a Contratada:
        15.6.1 não produziu os resultados acordados;
        15.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

15.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

15.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
15.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
15.9  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será  providenciada  sua
advertência,  por escrito,  para que, no prazo de 5 (cinco) dias,  regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
15.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
15.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
15.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
5.13 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,  pela  máxima  autoridade  da  contratante,  não  será  rescindido  o
contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
15.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

 15.14.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades
de  prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções
nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei
Complementar.

15.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
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.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)            I = ( 6 / 100 )                           I = 0,00016438
                                 365                                 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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16. TERMO DE CONTRATO

16.1 Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação,  para assinar  o Termo de Contrato.  O prazo de vigência  será  de 12 (doze)  meses,
podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado
no contrato.
16.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

16.2.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital
e anexos.

16.3  O  prazo  previsto  para  assinatura  ou  aceite  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por  solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

17.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

     17.1.2 apresentar documentação falsa;
     17.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
     17.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
     17.1.5 não mantiver a proposta;
     17.1.6 cometer fraude fiscal;
     17.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
     
17.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.3.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
17.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos;

17.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

17.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,  observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

17.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator,  o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

17.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

176.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
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18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

18.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.

18.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail comissaolicitacao@funasg.rj.gov.br

18.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

18.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

18.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até
03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada  para  abertura  da  sessão  pública,  exclusivamente  por  meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

18.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do
processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

19.1Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

19.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.

19.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

19.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

19.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.

19.9  O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico  www.comprasnet.gov.br e
https://funasg.pmsg.rj.gov.br//editais.php , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no setor de Protocolo da
FUNASG, no endereço Avenida São Gonçalo,100 - G2 - loja 201 B - Boa Vista - São Gonçalo Shopping - São
Gonçalo  –  RJ,  horário  das  9 horas  às  17 horas,  mesmo endereço  e  período no  qual  os  autos  do  processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

19.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

https://funasg.pmsg.rj.gov.br//editais.php
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:comissaolicitacao@funasg.rj.gov.br
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                                                                                  São Gonçalo, ____ de ______________de 2019.

 ________________________________________
Comissão de Licitação

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenções preventiva e corretiva,
assistência  técnica  com fornecimento  de  materiais  e  mão  de  obra,  nos  equipamentos  e  nas  instalações  de
aparelho  de  ar  condicionado  existente,  ou  que  venham  a  ser  instalados,  para  atender  às  necessidades  da
FUNASG, conforme especificações técnicas e condições previstas neste Termo.

1.1 As atividades contratadas consistirão em:

 1.1.1 Colocação e troca de peças e componentes comuns;

 1.1.2 Fornecimento e troca de gás refrigerador, sempre que necessário;

 1.1.3 Outras atividades correlatas relacionadas neste Termo de Referência.

1.2 A contratação será por item conforme se segue: 

ITEM 01 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA FUNASG,
CONFORME ABAIXO:

Item Quant.dade Discriminação do Bem Modelo Setor

01 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi14 Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split Consult. 05

02 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split Arquivo Médico
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03 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split Arquivo Geral

04 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split Consult. 07

05 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split DAF / GAD 

06 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split Jurídico

07 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split Consult. 10

08 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split Sala de Apoio

09 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split Consult. 08

10 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh S/F -
ADMIRAL

Split Consult. 09

11 1 Unidade Interna de Ar Condicionado - 9.000 Btuh – MÍDEA Split Consult. 06

12 1 Ar Condicionado - 29.000 Btuh - PHILCO Split Corredor
Consultórios

13 1 Ar-Condicionado - 10.000 Btuh- Modelo: Air Master – 110 v - CONSUL Janela Sala de Reunião

14 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh – 220 v
- COMFEE

Split Informática e
Protocolo

15 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh – 220 v
- COMFEE

Split Enfermagem

16 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh – 220 v
- COMFEE

Split Consult. 02

17 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh – 220 v
- COMFEE

Split Consult. 03

18 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh – 220 v
- COMFEE

Split Consult. 04 

19 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh – 220 v
- COMFEE

Split Recursos
Humanos

20 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh – 220 v
- COMFEE

Split D.S.C

21 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh – 220 v
- COMFEE

Split Vice-Presidência

22 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000 Btuh -
ELGIN

Split Marcação de
Consultas

23 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000 Btuh -
ELGIN

Split Recepção

24 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000 Btuh -
ELGIN

Split C.M.E

25 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000 Btuh -
ELGIN

Split Consult. 01

26 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000 Btuh -
ELGIN

Split Presidência

27 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 18.000 Btuh – 220
v - COMFEE

Split Odontologia

28 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 18.000 Btuh – 220
v - COMFEE

Split Financeiro

29 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 18.000 Btuh – 220
v - COMFEE

Split Almoxarifado
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30 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 22.000 Btuh –
220v - COMFEE

Split Sala de Reunião

31 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 22.000 Btuh – 220
v - COMFEE

Split Refeitório

32 1 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 27.000 Btuh -
GREE

Split Fisioterapia

33 1
Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000

Btuh – 220 v - COMFEE
Split COSET

2.0 DA JUSTIFICATIVA: 

2.1  Em face de inexistirem nos quadros atuais da Administração Pública Municipal, servidores habilitados
para executarem atividades de manutenção de aparelhos de ar condicionado, objeto do presente Termo de
Referência, e, levando-se em conta, que tais atividades não constituem objeto da instituição, a alternativa da
terceirização se traduz em otimização desses serviços, haja vista a economia de gastos e tributos sociais
com pessoal.

 2.2  A  execução  do  serviço  em  tela  atenderá  às  necessidades  de  prestação  dos  serviços  de  manutenções
preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar condicionado da Fundação localizada na Avenida São Gonçalo Nº
100 – Loja 201B / G2 – São Gonçalo Shopping Rio.
   
 2.3 A referida prestação dos serviços visa manter os aparelhos em perfeitas condições de funcionamento e
conservação,  objetivando  ainda,  conservar  o  bem  público,  evitando-se  desta  forma  transtornos  para  a
Administração, no desempenho cotidiano de suas atividades. 

3.0 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1  Os  serviços  a  serem  contratados  são  de  natureza  continuada,  pois  a  sua  interrupção  causará  falta  de
manutenção dos aparelhos de ar condicionado, o que por sua vez poderá causar interrupção dos serviços de
saúde da Fundação, devida à falta de refrigeração dos ambientes.

3.2 Enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520 de 2002 e do Decreto n°
5.450 de 2005, devendo ser licitados através da modalidade pregão na forma eletrônica.

3.3  A  prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da  Contratada  e  a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes, que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.

4.0 DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo, devendo obedecer:

4.1.1.  Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;

4.1.2.  Às prescrições, recomendações e manuais dos fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem do produto;

4.1.3.  Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia), em especial as seguintes:

4.1.3.1.  NBR 5.410: Instalações elétricas de baixa tensão;

4.1.3.2.   NBR 16.401-1: Instalações de ar-condicionado;

4.1.3.3. Às disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;

4.1.3.4. Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

4.1.3.5.  Às normas técnicas específicas, se houver;
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4.1.3.6. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os
temas previstos por essas.

4.1.3.7.  À Portaria  MARE nº  2.296/97  e  atualizações  –  Práticas  (SEAP)  de  Projetos,  de  Construção  e  de
Manutenção;

4.1.3.8 Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:

4.1.3.9 NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

4.1.4.0 NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

4.1.4.1 NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

4.1.4.2 À Resolução CONFEA nº 1025/09 (ART).

4.1.4.3 Às recomendações  da Agência Nacional  de Vigilância Sanitária  – ANVISA, principalmente  os
métodos  analíticos  descritos  nas  Normas  Técnicas  001,  002,  003  e  004  da  Resolução  RE  nº  09,  de
16.01.2003.

4.1.4.4 À Portaria nº 3523/GM do Ministério da Saúde, bem como, o preenchimento do PMOC, de acordo com
as necessidades dos equipamentos.

4.2. Os serviços objeto deste documento serão executados nos equipamentos instalados no imóvel ocupado pela
FUNASG; 

4.2.1. A CONTRATADA será responsável por executar e finalizar os serviços iniciados durante o expediente
normal.

4.2.2. A CONTRATANTE terá o direito de alterar os horários estabelecidos, respeitada a jornada de trabalho
diária, sempre que julgar necessário, bastando tão-somente comunicar por escrito à CONTRATADA.

4.3. Todos os  serviços  relativos  ao  presente  documento  se  referem às  manutenções  preventiva  e  corretiva,
entendendo-se isso por todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais e emergenciais nos
sistemas, subsistemas, equipamentos que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado
de uso ou de operação.

4.4.  Os serviços de manutenções preventivas e corretivas incluem a realização de todos os testes elétricos e
mecânicos,  revisão,  calibragem,  verificação  das  condições  operacionais  do  equipamento,  análises  de
vazamentos, condições de lubrificação de componentes internos, eficiência, consumo elétrico e limpeza, bem
como, orientações para operação normal e adequada dos sistemas e equipamentos.

4.5.  Os serviços de manutenções preventivos e corretivos devem ser prestados nos locais em que os sistemas
estão instalados;

4.6.   Os serviços nos equipamentos, que por motivos técnicos não puderem ser executados nos locais de uso,
serão retirados pela CONTRATADA, mediante prévia aprovação e avaliação do fiscal do Contrato, ficando a
mesma,  inteiramente  responsável  pela  integridade física de seus componentes  durante a  retirada,  transporte,
conserto ou reinstalação, NO CASO DE COMPRA DE PEÇA, ESSE FORNECIMENTO FICARÁ A CARGO
DA CONTRATADA;

4.7. As manutenções consistem em:

4.7.1. PREVENTIVA: tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em todos os componentes dos sistemas,
conservando-os dentro dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, devendo ser executada
em duas etapas:

4.7.1.1. Inspeção:  Verificação  de  determinados  pontos  das  instalações  seguindo  programa  (rotina)  de
manutenção recomendado pelos fabricantes dos equipamentos;

4.7.1.2 Revisão: Verificações (parciais ou totais) programadas das instalações para fins de reparos, limpeza ou
reposição  de  componentes.  A manutenção  preventiva  incluirá  toda  mão de  obra,  ferramentas,  materiais  de
consumo, transportes necessários para reparar e/ou substituir as peças dos equipamentos.

4.7.2. CORRETIVA: tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos sistemas às condições ideais de
funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, bem
como,  substituição  de  peças,  componentes  e/ou  acessórios  que  se  apresentarem  danificados,  gastos  ou
defeituosos, o que deverá ser atestado por meio de laudo técnico específico, assinado pelo Técnico responsável
da CONTRATADA, o qual deverá conter a discriminação do defeito.
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4.7.2.1.  A  manutenção  corretiva  será  realizada  sempre  que  necessário  e  a  qualquer  tempo,  devendo  a
CONTRATADA  comunicar  imediatamente  os  problemas  identificados  à  CONTRATANTE,  por  escrito,
solicitando autorização para execução dos serviços;

4.7.2.2.  A manutenção  corretiva  incluirá toda mão de obra,  ferramentas,  materiais  de consumo, transportes.
Peças, necessários para reparar. Substituições de peças dos equipamentos ficarão a cargo da contratante. 

4.7.2.3. Para cada evento de manutenção corretiva identificado, deverá ser gerada imediatamente uma Ordem de
Serviço Corretiva, mesmo que o problema ainda não possa ser resolvido;

4.7.2.4. A CONTRATADA deverá observar que, nos casos de manutenção corretiva com substituição de peças,
equipamentos ou acessórios, o prazo para normalização do sistema será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis;

4.7.2.5. A CONTRATADA deverá prever em sua proposta de licitação, reparos que envolvam serviços externos
de terceiros como: transporte, desmontagem, remontagem, enrolamento de motores, serviços de torno e solda,
recuperação ou aferimento de componentes eletrônicos, resistores, inversores de frequência, etc;

4.7.2.6. Toda e qualquer manutenção que ocasione quebra de alvenaria, forro, piso, revestimentos e demais itens
de acabamento, tendo acontecido por dolo, imperícia, imprudência ou negligência da CONTRATADA, deverão
ser recompostos, conforme padrão existente, sem ônus para a CONTRATANTE;

4.7.2.7.  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;

4.7.2.8. Ficando constatado que o problema do equipamento decorre de defeito de fabricação, a CONTRATADA
comunicará o fato à CONTRATANTE no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, não ultrapassando a data de
término da garantia, mediante emissão de laudo técnico, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias;

4.7.2.9.  Caso a CONTRATADA execute  os  serviços de manutenção  corretiva  nesses  equipamentos e  desse
procedimento 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;

4.7.2.10. A CONTRATADA, no que se refere à manutenção corretiva, deverá reparar todo e qualquer defeito
que venha a ocorrer durante a vigência do Contrato, inclusive quanto à eventual necessidade de carga de gás,
arcando com o fornecimento deste, sempre que solicitado, sem ônus para a CONTRATANTE.

4.8.  A CONTRATADA deverá, ainda, observar os seguintes itens:

4.8.1.  Nenhum  pagamento  adicional  será  efetuado  em  remuneração  aos  serviços  aqui  descritos;  os  custos
respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA;

4.8.2. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios
e peças, necessárias à perfeita execução contratual, conforme disposto no Termo de Referência;

4.8.3. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo que são considerados aqueles que são empregados em pequenas quantidades com relação
ao valor dos serviços, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabões,
detergentes, estopas, panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda rosca, colas e adesivos para
tubos de PVC, colas Araldite e Super Bonder, Durepox, solda, tinta, pilhas, baterias, materiais de escritório,
anilhas, conector terminal (compressão e pressão), abraçadeiras de nylon, parafusos, arruelas, pregos, pincéis,
óleos, gás, solda oxiacetilênica, carga de gás R-22, nitrogênio e outros necessários à execução dos serviços, os
quais deverão ser de primeira qualidade e estar em condições de uso;

4.8.4.  A  CONTRATADA  deverá  entregar  ao  fiscal  do  Contrato  todas  as  peças,  componentes  e  materiais
porventura substituídos, para análise, e após, responsabilizar-se pela destinação (descarte);

4.8.5. A substituição de peças, equipamentos ou acessórios mediante prévia comprovação da necessidade, deverá
ser  feita  pela  CONTRATADA,  cuja  justificativa  deverá  ser  assinada  pelo  responsável  técnico  da
CONTRATADA e autorizada pelo fiscal do Contrato;

4.8.6.  Caberá à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou aplicação  do material  por ela
solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo Responsável Técnico e encaminhada ao fiscal do Contrato.
Caso seja necessário, a CONTRATANTE poderá exigir laudo ou parecer técnico dos equipamentos que sofrerem
substituição de peças ou serviços.

5.0 DEMANDA DO ÓRGÃO

5.1.  A demanda do órgão tem como base as seguintes características:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

_____________________________________________________________________________________________
5.1.1.  O  quantitativo  e  as  características  dos  equipamentos  que  compõem  o  sistema  de  climatização  da
FUNASG, que pode sofrer alterações por aquisição e/ou alienação no decorrer da vigência do Contrato;

6.0 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

6.1.1.  A  CONTRATADA  deverá  manter  equipe  técnica  devidamente  habilitada  disponibilizando  tantos
profissionais quantos necessários, sendo: técnicos mecânicos e auxiliares técnicos para a execução dos serviços.

6.1.2.  A  empresa  CONTRATADA  deverá  entregar  à  CONTRATANTE,  mensalmente,  Relatório  de
Manutenções Preventiva e Corretiva, contendo a relação dos aparelhos vistoriados, bem como, a descrição dos
serviços  realizados  em  cada  equipamento,  devendo  constar:  as  peças  e  componentes  substituídos,
marca(s)/modelo(s), nº(s) de série e nº(s) de tombamento patrimonial dos equipamentos reparados; data e hora de
início e  término dos serviços;  condições  inadequadas  encontradas  ou iminência  de ocorrências  que  possam
prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados;

6.1.3. A Nota Fiscal de Serviços deverá ser emitida pela CONTRATADA, discriminando as atividades contidas
no relatório aprovado.

7.0 VISTORIA (OBRIGATÓRIA)

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante ou representante, deverá realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim.

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil
anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

7.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

7.4 O horário para vistoria e os contatos são das 8 às 17hs. No endereço: 

FUNASG - Avenida São Gonçalo Nº 100 – Loja 201B / G2 – São Gonçalo Shopping Rio (Rod. Niterói-Manilha 
– Km 8,5) Boa Vista – São Gonçalo – RJ | CEP 24466-315

8.0 DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS

8.1 O serviço compreende a execução das seguintes tarefas básicas:

8.1.1. As rotinas de manutenção preventiva são apenas uma referência para execução dos serviços, devendo a 
CONTRATADA providenciar TODAS as demais ações que forem necessárias para manter o efetivo 
funcionamento dos sistemas ou para otimizar os processos, seguindo recomendação dos fabricantes. Tais rotinas 
complementares deverão ser encaminhadas por escrito para aprovação prévia do fiscal do Contrato, de forma a 
verificar sua adequação;

8.1.2. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, modificar as rotinas ou a periodicidade, bastando 
comunicar por escrito à CONTRATADA, a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para promover os 
acertos necessários;

8.1.3. A Tabela abaixo apresenta as rotinas mínimas de manutenção preventiva com suas respectivas 
periodicidades:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PERIODICIDADE

Limpeza da serpentina do evaporador Semestral

Limpeza do filtro de ar da evaporadora Mensal

Realizar leitura de corrente Mensal

Realizar leitura de tensão Mensal

Substituir filtro Anual

Verificar a existência de ruídos anormais nos Mensal
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equipamentos

Verificar atuação do relé térmico Semestral

Verificar atuação do termostato Semestral

Verificar vedação das tampas e do gabinete em geral,
bem como do disjuntor

Mensal

Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura Anual

Fazer recarga de gás refrigerante, se necessário Semestral

Girar manualmente os ventiladores do condensador e
verificar funcionamento

Anual

Limpeza geral dos drenos Semestral

Lubrificação de eixo do ventilador Anual

Retirada do evaporador e da condensadora, 
procedendo à lavagem geral dos aparelhos, com 
produtos adequados

Anual

Revisão e troca de terminais elétricos Anual

8.1.4. Os aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, quando dos serviços, deverão ser substituídos por outro
equivalente em potência e capacidade, quando forem retirados para as suas respectivas manutenções.

8.1.5.  A  realização  deverá  ser  agendada  e  acompanhada  pelo  fiscal  do  contrato  ou  pelo  Diretor/Gerente
Administrativo da FUNASG, e quando da não realização de alguma dessas rotinas mínimas de manutenção
preventiva, sem justificativa aceita pela contratante, implicará na aplicação de sanções administrativas.

9.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

9.1.Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

9.2.Atender aos chamados técnicos da CONTRATANTE, para a manutenção corretiva, no prazo máximo de 04
(quatro) horas, após o referido chamado, nos horários descritos no item 4.2.2 deste Termo de Referência. Caso o
defeito não possa ser sanado nesse período, a CONTRATADA deverá substituir imediatamente o aparelho, por
outro similar de mesma potência/capacidade, até a conclusão do serviço;

9.3. Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou em parte,  no prazo
máximo de  05 (cinco) (horas),  os serviços efetuados em que se verificarem vícios,  defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

9.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a
terceiros;

9.5. Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem  executados,  de
conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

9.7.  Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

9.8. Responsabilizar-se por todas as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,  tributárias  e  as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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9.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

9.10. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

9.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do 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;

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar  quaisquer  das  prestações  a  que  está  obrigada,  exceto  nas  condições  autorizadas  no  Termo de
Referência ou na minuta de contrato;

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

9.15. Indicar representante, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após o início da vigência do contrato, para manter
contato com a CONTRATANTE para o esclarecimento de dúvidas,  fornecendo nome, telefone de contato e
endereço eletrônico. Estes representantes terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao
responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que
sejam corrigidas todas as falhas detectadas, assim como deverão prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelo fiscal do contrato, atendendo prontamente todas as reclamações;

9.16. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a
obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre
em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;

9.17. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da Instituição, por dolo, negligência, imperícia ou
imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de
30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo
estipulado, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês,
sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito;

9.18. Responsabilizar-se  pelo  cumprimento,  por  parte  de  seus  empregados,  das  normas  disciplinares
determinadas pela Administração;

9.19. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados
acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

9.20. Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todos os materiais e equipamentos, utilizados na
prestação dos serviços;

9.21. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-
os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

9.22. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada na prestação dos serviços;

9.23. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

9.24. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos
serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

9.25. Os serviços especificados no objeto não excluem outros que porventura se façam necessários para a boa
execução do Contrato, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los prontamente,  como parte integrante de
suas obrigações;

9.26. A direção e responsabilidade técnica dos serviços contratados cabem à CONTRATADA, que se obriga a
obedecer aos procedimentos de trabalho por ela elaborados, às exigências decorrentes da prestação dos serviços
e da boa técnica, respondendo civil e criminalmente em decorrência da imperícia na sua execução;
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9.27. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de
uso, sendo que os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à
rede elétrica e aos usuários;

9.28. Não  permitir  que  seus  funcionários  executem  quaisquer  outras  atividades  durante  o  horário  em  que
estiverem prestando o serviço;

9.29. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus
empregados ou preposto à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade,
não se excluindo ou se reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de
acordo com o art. 70 da Lei 8.666/93;

10.0   OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante obriga-se a:

10.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com
as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.3. Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente  designado,
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;

10.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

10.6. Zelar  para  que  durante  toda  a  vigência  do  contrato  sejam  mantidas,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.7. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais de execução dos serviços;

10.8. Prestar  as  informações  e  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelos  empregados  da
CONTRATADA;

10.9. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

10.9.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados;

10.9.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas.

11. MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

12.NORMAS E MÉTODOS

Os  serviços  serão  executados  dentro  das  normas  técnicas  da  ABNT,  em  atendimento  às  exigências  da
concessionária local de energia elétrica, dentro das especificações técnicas dos fabricantes dos aparelhos de ares
condicionados e em obediência às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

13. PAGAMENTO

13.1 Os serviços mensais, semestrais, anuais e eventuais, serão computados até o último dia útil de cada mês,
data em que a CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal, e enviará para a CONTRATANTE efetuar o pagamento,
que por vez, pode efetuá-lo até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços;

13.2.   O pagamento estará condicionado à verificação da situação fiscal da Contratada e nenhum ônus caberá à
contratante no atraso do pagamento mensal, caso ocorra por irregularidade fiscal da contratada.
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14. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1.   O órgão deve  acompanhar  e  fiscalizar  a  conformidade  da  prestação  dos serviços e  da alocação  dos
recursos necessários,  de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante
especialmente designado, na forma dos art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de
1997;

14.2.  O  representante  da  CONTRATANTE  deverá  ter  a  experiência  necessária  para  o  acompanhamento  e
controle da execução dos serviços e do contrato;

14.3.  A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos
Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de
outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local;

14.4.  Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pela CONTRATANTE,
representá-la na execução do contrato;

14.5.  A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em
desacordo com o Contrato;

14.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

14.7.  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando à autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

14.8.  A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  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 artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

14.9.    A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas:

14.9.1 Verificar  se as  manutenções  preventivas  mensais,  semestrais,  anuais  e  eventuais,  foram devidamente
realizadas;

14.9.2  Constatar se  as  manutenções  corretivas  foram  devidamente  executadas,  conferindo  o  perfeito
funcionamento dos aparelhos de ares condicionados no local de trabalho.

15. DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

15.1 O Acordo de nível de serviço para fins desse Termo de Referência, que define, em bases compreensíveis,
tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e
respectivas adequações de pagamento ao atendimento das metas, está descrito neste item e será celebrado entre o
provedor de serviços e o órgão CONTRATANTE, conforme abaixo:

a) Tipo de serviço: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo split, na FUNASG;

b) Finalidade: Garantir a realização e qualidade na manutenção dos aparelhos, através do acompanhamento e da
avaliação periódica dos serviços prestados pela empresa CONTRATADA;

c)  Meta  a  cumprir:  Σ SUB (Indicadores  em desacordo  contidos  na  Planilha  de  valoração  de  subitens  em
desacordo (PVSD) = 0 a 2,0 (zero a dois));

d) Instrumento de medição: Planilha de Subitens (SUB) em desacordo e suas valorações,  comprovados pelo
Fiscal do Contrato, e informados por escrito à empresa CONTRATADA;

e)  Forma  de  acompanhamento:  De  acordo  com  a  manutenção  preventiva  e  corretiva  dos  aparelhos  de  ar
condicionado;

f) Periodicidade: Mensal;

g) Início da vigência: Data de assinatura do contrato;
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h)  Cálculo  do fator  de  qualidade:  Cada SUB será  valorado segundo planilha  de  valoração  de  subitens  em
desacordo (PVSD) para serem somados conforme fórmula:

X= (10 – Σ SUB)

i) Disposições gerais:

A aplicação do presente Acordo de Nível de Serviço (ANS) na avaliação de qualidade dos serviços deverá ser
dividida em 03 (três) fases distintas como segue:

- Fase Inicial: até (trinta) 30 dias do efetivo início da execução: momento no qual os indicadores de níveis de
serviço serão apenas medidos e apresentados à CONTRATADA, sem que haja a aplicação do sistema de ajustes
dos pagamentos;

- Fase de Transição: de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias do efetivo início da execução: momento no qual os
indicadores de níveis de serviço serão reavaliados, passando a ser medidos nos novos moldes definidos com base
nos dados reais colhidos na fase anterior, sendo, entretanto, os ajustes de pagamentos aplicados apenas na razão
de 50% (cinquenta por cento) dos percentuais previstos nas faixas de ajuste no pagamento;

- Fase de Aplicação: após 61 (sessenta e um) dias do efetivo início da execução: momento no qual o presente
ANS será plenamente aplicado com todas as suas consequências contratuais.

15.2Deverão ser anotados em “livro de ocorrências” fato ou situação que venha a impossibilitar ou dificultar a
prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência, de maneira a ser considerado no cálculo final do
fator de qualidade geral;

15.3. Os serviços serão avaliados pelo Fiscal do contrato mediante vistoria em todos os aparelhos que sofrerão
manutenções, para identificar a qualidade dos serviços prestados;

15.4 Mensalmente,  o  Fiscal  do contrato  preparará  relatório  do nível  de qualidade  dos serviços,  anotando e
avaliando a execução dos serviços de manutenções preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, se
péssimo, regular ou bom;

15.5 A  nota  classificada  “Péssimo”,  equivalente  a  0,5  (zero  vírgula  cinco),  indica  que  o  serviço  não  foi
executado;

15.6 A nota classificada “Regular”,  equivalente a 0,25 (zero vírgula vinte e cinco), indica que o serviço foi
executado de forma precária;

15.7A nota classificada “Bom”, equivalente a 0 ponto, indica que o serviço foi executado de forma satisfatória;

15.8 A nota mensal será de 10 pontos se todos os serviços forem considerados bons e se não houver a ocorrência
de  algum indicador  em desacordo,  conforme  descrito  na  Planilha  de  Valoração  de  Subitens  em Desacordo
(PVSD).  No entanto,  na existência  de serviços considerados regulares  ou péssimos,  poderá  haver  ajuste no
pagamento nas citadas notas mensais, conforme a tabela a seguir:

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO

Fator de qualidade Pagamento

7,0 ≤ X < 8,0 Pagamento de 95% do valor da Nota Fiscal

6,0 ≤ X < 7,0 Pagamento de 90% do valor da Nota Fiscal

X < 6,0 Pagamento de 80% do valor da Nota Fiscal

 15.9.  O modelo, que será utilizado pela fiscalização para fins de avaliação dos serviços de manutenções preventiva e 
corretiva nos aparelhos de ar condicionado, é o que se segue:
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AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO

CONTRATO Nº CONTRATADA: PERÍODO:    /   /      a     /   /    

FISCAL DO CONTRATO: FONE:

PLANILHA DE VALORAÇÃO DE SUBITENS EM DESACORDO(PVSD)

COMPOSIÇÃO CONCEITO Nº Patrimônio PONTOS

Aparelho de ar

 Condicionado

(Tipo janela)

Manutenção Preventiva

Manutenção Corretiva Eventual

Aparelho de ar 

Condicionado

(Tipo SPLIT)

Manutenção Preventiva

Manutenção Corretiva Eventual

TOTAL DE PONTOS

Forma de preenchimento Pontos Obs:  1)  No  formulário  de  avaliação  mensal,
apenas  deverá  ser  lançado  o  conceito  do
aparelho  cuja  manutenção  preventiva  ou
corretiva.

Péssimo 0,50
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16. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1 Nos termos  da  Lei  n°  8.666/93 constituirão  documento de autorização  para  o início da execução  dos
serviços o Contrato assinado, acompanhado da Nota de Empenho e Ordem de serviço.

17. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1.  Com fundamento no inciso III artigo 87 da Lei nº 8.666/93, ficará impedida de licitar e contratar com a
FUNASG, de acordo com o novo entendimento firmado no Parecer nº 2/2013/GT, e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e demais cominações legais, a CONTRATADA que:

a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) Deixar de entregar documentação exigida no Edital;

c) Apresentar documentação falsa;

d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

e) Não mantiver a proposta;

f)  Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;

        i) Cometer fraude fiscal.

17.2  Pelo  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  a  Administração  da  FUNASG,  poderá  aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções,  de acordo com os graus atribuídos, conforme as tabelas 1 e 2 a
seguir:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01 Multa de 0,3% sobre o valor mensal do contrato

02 Multa de 0,6% sobre o valor mensal do contrato

03 Multa de 1,2% sobre o valor mensal do contrato

04 Multa de 2,4% sobre o valor mensal do contrato

05 Multa de 4,8% sobre o valor mensal do contrato

06 Multa de 9,6% sobre o valor mensal do contrato

07 Multa de 20% sobre o valor mensal do contrato
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INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir a presença de empregados sem uniformes, com uniformes sujos, manchados
ou mal apresentados, por empregado e por ocorrência.

1

2
Atrasar na implantação de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou na
execução de outras obrigações contratuais, por ocorrência.

1

3
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda
às necessidades, por ocorrência.

1

4
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos nesta
tabela de multas, por ocorrência.

1

5
Deixar  de  executar  no  prazo  programado  ou  de  forma  satisfatória  as  rotinas
constantes dos itens referentes à descrição dos serviços, por ocorrência.

1

6
Deixar  de  observar  as  determinações  da  Instituição  quanto  à  permanência  e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.

1

7
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, desde que pertinentes às
suas atividades, por ocorrência.

1

8 Deixar de registrar as ocorrências no livro apropriado. 1

9
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos, não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo fiscal, por item e por
ocorrência.

2

10 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscal, por ocorrência. 2

11
Deixar de fornecer EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em
lei ou convenção, aos seus empregados ou deixar de impor penalidades àqueles que
se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência.

2

12 Deixar de prestar esclarecimentos à Contratante, por ocorrência. 2

13
Manter empregado sem a qualificação exigida para executar os serviços contratados,
por empregado e por ocorrência.

3

14 Deixar de zelar pelas instalações da AGU/ DVL utilizadas, por item e por ocorrência. 3

15
Deixar de comunicar, por escrito, à Instituição, imediatamente após o fato, qualquer
anormalidade ocorrida nos serviços, por fato ocorrido.

3

16 Deixar de designar preposto, por ocorrência. 4

17
Deixar de tomar medidas necessárias ao atendimento de empregados acidentados ou
com mal súbito, inclusive atendimento em caso de emergência, por empregado.

4

18
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por ocorrência, total ou parcialmente. 5

19 Interromper a realização dos serviços, por ocorrência de paralisação. 5

20 Deixar de manter equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços. 5

21
Deixar de anotar regularmente as funções profissionais nas carteiras de trabalho dos
empregados que atuarão na prestação de serviços, por empregado.

5

22
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais.

6

23 Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas previstas na lei e na convenção coletiva. 6

24
Recebimento de 80% do valor da nota fiscal no ajuste de pagamento do acordo de
nível de serviço.

7
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17.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente
justificado  e  aceito  pela  Administração  da  FUNASG,  a  CONTRATADA  ficará  isenta  das  penalidades
mencionadas;

17.4  A sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com a  Administração  Pública  poderá  ser  aplicada  à
CONTRATADA, juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

17.5. Após 30 (trinta) dias de descumprimento de cláusulas contratuais poderá ser considerada inexecução do
contrato;

17.6. As multas referidas neste capítulo poderão ser descontadas do pagamento devido pela FUNASG, ou da
garantia prestada na assinatura do contrato, ou cobradas judicialmente;

17.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, e
no caso de impedimento de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por igual período, sem prejuízo das
demais cominações legais.

18. PRAZO DE VIGÊNCIA

19.1 O contrato terá sua vigência a partir da sua assinatura, onde será expedida a Ordem de Início de serviços,
sendo o período de 12 (doze) meses. Podendo ser prorrogado na hipótese e forma que alude o art. 57, inciso IV
da Lei Federal nº 8.666/93 ou alterado de acordo com Art. 65, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Em caso de término da vigência do contrato, deve ser disponibilizado por um período mínimo de 180 (Cento e
oitenta) dias, o acesso ao banco de dados para consulta e recuperação dos dados já inseridos.

                                           São Gonçalo, 19 de julho de 2019.

__________________________________

UMAIR CASTRO DA SILVA LIMA

Diretora de Administração e Finanças

Mat. 40.236

                                                 Autorizo Termo de Referência.

                                                      __________________________________

                                                                                 Claudia T.S.Brandão

                                                                               Presidente da FUNASG.
                                                                                                                                                      Matrícula: 40.223
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     ANEXO II
 PROPOSTA COMERCIAL

Item Discriminação do Bem Quant.dad

e Valor Mensal Valor Anual

01 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL 1

02 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL

1

03 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL 1

04 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL

1

05 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL 1

06 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL

1

07 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL 1

08 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL

1

09 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL 1

10 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping - 9.000 Btuh
S/F - ADMIRAL

1

11 Unidade Interna de Ar Condicionado - 9.000 Btuh – MÍDEA 1

12 Ar Condicionado - 29.000 Btuh - PHILCO 1

13 Ar-Condicionado - 10.000 Btuh- Modelo: Air Master – 110 v -
CONSUL 1

14 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh
– 220 v - COMFEE

1

15 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh
– 220 v - COMFEE 1

16 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh
– 220 v - COMFEE

1

17 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh
– 220 v - COMFEE 1

18 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh
– 220 v - COMFEE

1
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19 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh
– 220 v - COMFEE

1

20 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh
– 220 v - COMFEE 1

21 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 9.000 Btuh
– 220 v - COMFEE

1

22 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000
Btuh - ELGIN 1

23 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000
Btuh - ELGIN

1

24 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000
Btuh - ELGIN 1

25 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000
Btuh - ELGIN

1

26 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 12.000
Btuh - ELGIN 1

27 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 18.000
Btuh – 220 v - COMFEE

1

28 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 18.000
Btuh – 220 v - COMFEE 1

29 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 18.000
Btuh – 220 v - COMFEE

1

30 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 22.000
Btuh – 220v - COMFEE 1

31 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 22.000
Btuh – 220 v - COMFEE

1

32 Unidade Interna de Ar Condicionado Hi Wall Srping – 27.000
Btuh - GREE 1
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 ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

                                                 
                                                CONTRATO Nº ___/2019

               TERMO  DE  CONTRATO  PARA  PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÕES  PREVENTIVA  E
CORRETIVA,  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  COM
FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  E  MÃO  DE  OBRA  DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO,        A      SEREM
EXECUTADOS     NAS     DA  FUNASG,  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM A  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
A  SAÚDE  DOS  SERVIDORES  DE  SÃO  GONÇALO E A
_____________________.

Aos __ (_____________) dias do mês de (_________) do ano de 2019 a Fundação Municipal de
Assistência a Saúde dos Servidores de São Gonçalo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Rua  ___________________  -  São  Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominado
CONTRATANTE, representado, neste ato, pelo  (a)  ________________________,  o(a) Sr.(a)
__________________________, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº ___________ expedida
pelo _______, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – sob o nº. ________________, e do outro lado
a ___________________________________________, doravante denominada CONTRATADA,
estabelecida a __________________, nº. __ –  ________ –  __________/__, inscrita no C.N.P.J. sob o nº
____________________, neste ato representada pelo Sr. ____________________________, ___________,
__________, _______________________,  ________________________, expedida pelo _____________, e,
tendo em vista a decisão proferida no Processo Administrativo _____/2019, através do Pregão Eletrônico
N.º ______/2019,  assinam o presente Contrato, o qual se regerá por toda a legislação aplicável à espécie,
particularmente pelas normas gerais consolidadas na Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, da Lei 10.520
de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 142/2004, e ainda  pelas cláusulas  e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenções preventiva e corretiva, 
assistência técnica com fornecimento de materiais e mão de obra, nos equipamentos e nas instalações de 
ares condicionados existentes para atender às necessidades da fundação, conforme especificações técnicas e 
condições prevista neste Edital e seus Anexos.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Objeto da contratação: 

Item Potência/Serviço Qtde Valor Mensal Valor Anual

1 9.000 BTUS 19

2 10.000BTUS 1
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3 12.000BTUS 5

4 18.000BTUS 3
5 22.000BTUS 2
6 27.000BTUS 1
7 29.000BTUS 1

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 O serviço será executado por período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos do
Art.57, Inciso II ou alterado de acordo com o Art.65, ambos da Lei Federal 8666/93.
              2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2.  Esteja  formalmente  demonstrado  que  a  forma  de  prestação  dos  serviços  tem
natureza     continuada;
2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações
de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;
2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administração;
2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação;

2.2 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....),correrá a conta
do PT 1022.45.08.122.1001.2091, ND 3.3.90.39.00  e Fonte 00.   
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais
incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e outros  necessários  ao  cumprimento  integral  do  objeto da
contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão
dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4 – CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1-A FUNASG  pagará   à   Contratada,   a   importância   pactuada,  conforme  a  comprovação  do  serviço
efetivamente prestado.
4.2-A  cobrança  mensal do  serviço  realizado  deverá  ser  feita  pela Contratada,devendo vir acompanhada dos
seguintes documentos:
               4.2.1.-Nota Fiscal/Fatura (duas vias);
              4.2.2.-Cópia do Termo de Contrato;
              4.2.3.-Cópia de Termos Aditivos se houver;
              4.2.4.-Cópia da(s) Nota(s) de Empenho;
              4.2.5.-Prova de regularidade com o FGTS;
              4.2.6.-Prova de Regularidade com o INSS.

4.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelos servidores  designados  pela
fiscalização,  vinculados  a  FUNASG,   condicionado   este   ato   à   verificação   da   conformidade   da   Nota
Fiscal/Fatura  apresentada e  os  critérios  de  avaliação  contidos  no  Termo  de  Referência.
4.4 Nos  termos  do  que  dispõe  a  alínea  “d”,  Inciso  XIV,  do  Art.  40  da  Lei  Federal  nº.   8.666/93   ficam
estabelecidos   os   seguintes   critérios   de   penalizações   e   compensações financeiras:

4.4.1-Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada,
esta terá direito a receber sobre a parcela devida:
4.4.2 Multa no valor correspondente a 1% (um por cento);
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4.4.3 Compensação financeira no valor equivalente a variação do IGPM, calculado “pro rata  die”, entre
a data estabelecida para o vencimento da fatura e a data do efetivo pagamento.

4.5-A  nota  fiscal/fatura  relativa  à  cobrança  deverá  ser  emitida  em  duas  vias,  em  nome da FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO, Avenida São Gonçalo
Nº 100 – Loja 201B / G2 – São Gonçalo Shopping Rio (Rod. Niterói-Manilha – Km 8,5) Boa Vista – São
Gonçalo – RJ, CEP 24466-315 ,  CNPJ  nº.  14.472.412/0001-39.

4.6-Nenhum pagamento  isentará  a  contratada  das  responsabilidades  contratuais,  quaisquer  que  forem,  nem
implicará em aceitação definitiva do serviço prestado.

5. CLÁUSULA QUINTA –DA FISCALIZAÇÃO

5.1  –  O  fornecimento  objeto  deste  será  fiscalizado  por  Comissão  ou  servidor  especialmente  designado,
vinculados a FUNASG, incumbindo-lhes, consequentemente, a prática de todos os atos próprios ao exercício
desse mister, definidos na legislação própria, no Edital de licitação, e nas especificações dos produtos, inclusive
quanto a recomendar a autoridade competente a aplicação das penalidades previstas no futuro Contrato e na
Legislação em vigor e, ainda, anotar em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos
mesmos, determinando, expressamente o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados,
conforme artigo 67 e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

5.2 – A Contratada se compromete a aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e
controle adotados pela fiscalização e previstos no futuro Contrato,  no Edital  e Normas Técnicas  da ABNT,
pertinentes, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações e esclarecimentos que a fiscalização
julgar necessários ao desempenho de suas atividades.

5.3 – A existência e  a  atuação  da Fiscalização  da FUNASG em nada restringem a responsabilidade  única,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações,
próximas ou remotas.

5.4 – A Fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à realização do fornecimento, a fim de possibilitar a
aplicação das penalidades previstas quando desatendidas às disposições a elas relativas.

6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
7.2. A CONTRATADA, em atendimento ao art. 35 e art. 36 da Lei nº 7.210/84, no caso de emprego de mão de
obra de pessoa presa em regime fechado, deverá observar as seguintes cautelas:

7.2.1 apresentação de prévia autorização do Juízo da Execução;
7.2.2 comprovação de aptidão, disciplina e responsabilidade da pessoa presa;
7.2.3 comprovação do cumprimento mínimo de um sexto da pena; e
7.2.4 observância do limite máximo de dez por cento do número de presos na prestação do serviço

8. CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.1 Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, especialmente de inadimplemento de 
obrigação pela CONTRATADA, o MUNICÍPIO aplicará as seguintes sanções previstas nos artigos 86 e 87 da 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993:

8.2.1Advertência escrita;
8.3.1Multa;
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8.4.1Suspensão temporária;
8.5.1Declaração de inidoneidade.

8.2. Advertência por escrito, quando a CONTRATADA infringir obrigações ajustadas no CONTRATO e for
a primeira falta. Neste caso, será concedido, formalmente, pela FISCALIZAÇÃO, prazo à CONTRATADA para
sanar as irregularidades.

8.3. Da Aplicação de Multa por Atraso Injustificado ou Inexecução Total ou Parcial do Objeto do Contrato
8.3.1. A Comissão ou servidor especialmente designado serão responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução do contrato administrativo, observados os prazos estabelecidos para seu 
cumprimento integral ou parcial, deverão comunicar à autoridade responsável pela contratação a 
ocorrência de atraso injustificado em sua execução, bem como a sua inexecução total ou parcial, a fim de 
viabilizar a aplicação das multas previstas na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
8.3.2. A multa a que se referem o artigo 86 e o inciso II, do artigo 87, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 
1993, pode ser definida e aplicada nas situações seguintes:

8.3.2.1. Por atraso, nos Contratos de Compras, em geral;
8.3.2.2. Por inexecução total ou parcial.
8.3.2.3. No caso de atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por 
cento) sobre o valor da obrigação, por dia corrido de atraso;
8.3.2.4. No caso de atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) dia até o 60° (sexagésimo) 
dia, multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da obrigação, por dia 
corrido de atraso.

8.4. Das Disposições Gerais com relação à aplicação da multa

8.4.1. Poderá ser aplicada Multa Especial, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 
contratação, quando a CONTRATADA, sem a existência de motivo justo, der causa à sua rescisão.
8.4.2. Em toda e qualquer fase ou etapa da contratação, estará a CONTRATADA sujeita à multa 
correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou 
realização da obrigação.
8.4.3. As multas, quando cabíveis e aplicáveis, serão cumulativas com as demais penalidades, 
eventualmente passíveis de imposição.
8.4.4. As multas serão recolhidas em favor da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da notificação do ato que as impuser à CONTRATADA, assegurados, em qualquer caso,
o contraditório e a ampla defesa, constante da alínea f, inciso I, do art.109, da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações.
8.4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento da 
multa ou da prova da sua não aplicabilidade por ato formal do DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO DA 
FUNASG.
8.4.6. Se os valores das multas referidas nos itens anteriores não forem pagos ou depositados 
voluntariamente pela CONTRATADA, no prazo estipulado no item 10.4.4. será promovido o desconto do
valor devido. Primeiramente, executando-se a garantia (se houver) e se esta não for suficiente, 
descontando-se o valor da multa das parcelas a serem pagas. Em caso de inexistência ou insuficiência de 
crédito por parte da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito 
como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.
8.4.7. A imposição de qualquer penalidade não exime a CONTRATADA do cumprimento de suas 
obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos, perdas e 
prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração Pública direta ou indireta.
8.4.8. Em se tratando de Compras, será considerado como inexecução total do Contrato, por parte da 
CONTRATADA, atraso superior a 60 (sessenta) dias corridos.
8.4.9. Em todos os casos, a penalidade de multa será aplicada pelo(a) SMDE do órgão integrante da 
Administração Pública indireta.

8.5. Suspensão temporária – é a penalidade que suspende a participação em Licitação e declara o impedimento 
de contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e a FUNASG, por prazo não superior a dois anos, a ser 
estabelecida pelo Chefe do Poder Executivo, em despacho fundamentado e publicado.

8.6. Declaração de inidoneidade – é a declaração que impede a Empresa Licitante ou CONTRATADA de licitar 
ou contratar com a Administração Pública direta e indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
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punição. Poderá haver a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, assim que a 
Licitante ou CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior.

8.6.1. O processo de pedido de Declaração de Inidoneidade da Licitante ou CONTRATADA será 
encaminhado para a Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo para apreciação, antes de ser 
publicada.

9. CLÁUSULA NONA – RESCISÃO

9.1. As hipóteses de rescisão e inexecução serão regulamentadas pelas disposições contidas nos artigos 78 a 80 
da Lei Federal 8.666/93.

9.2. A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses 
previstas no Art. 78, Inciso I a XII e XVII e XVIII, da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA 
qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis em processo 
administrativo regular.

9.3. Em todos os casos a rescisão será formalmente motivada nos autos do processo administrativo, assegurados 
o contraditório e a ampla defesa, na forma do parágrafo único do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – VEDAÇÕES

10.1. É vedado à CONTRATADA:
10.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
10.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como 
do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.
11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12 – CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1 – A Administração Municipal, através da FUNASG publicará no Diário Oficial Eletrônico do Município o
extrato do contrato celebrado em decorrência de licitação realizada na modalidade pregão, no prazo de até 20
(vinte) dias da data da assinatura, conforme artigo 31, do Decreto Municipal n.º 142/2004.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1 – Fica reservado a Fiscalização o direito e autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso
ou  omisso,  não  previsto  neste  instrumento,  nas  especificações,  e  em  tudo  que  se  relacione,  direta  ou
indiretamente com o fornecimento do objeto deste Contrato.

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o presente Contrato, dentro do prazo estabelecido,
caracteriza  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-a  as  penalidades  previstas  na  Lei  nº
8.666/93.

14.2 – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros,  ainda que vinculado à execução do presente Contrato,  bem como por quaisquer danos causados a
terceiros em decorrência de atos da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.3 – É prerrogativa do CONTRATANTE as disposições previstas no Art. 58, da Lei nº 8.666/93.
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14.4  ––  O  presente  contrato  integra  o  ato  convocatório  desta  licitação  e  seus  anexos  a  este  termo,
independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

15 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1  –  Obriga-se  a  CONTRATADA,  por  si  e  seus  sucessores  ao  fiel  cumprimento  de  todas  as  condições
estabelecidas  neste instrumento, ficando desde já,  eleito o foro da Comarca de São Gonçalo,  com expressa
renúncia  a  qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou  controvérsias
oriundas do presente instrumento.

15.2 - Para firmeza e validade do que ficou estipulado as partes contratantes assinam o presente Contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma para um só efeito.

      

______________________________ _______________________________

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura: __________________                   Assinatura: _______________
Nome:______________________                   Nome: ___________________
CPF:   ______________________                   CPF:   _________________
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

                                   Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ....../2019 que
a empresa (xxxxxxxxxxxxxxx), inscrita no CNPJ sob nº(xxxxxxxxxxxxxxx), sediada na

(xxxxxxxxxxxxxxx), representada pelo Sr. (xxxxxxxxxxxxxxx), vistoriou as áreas onde serão
executados os serviços, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das dificuldades

que os serviços possam apresentar no futuro. 

São Gonçalo, (XX) de (XXXXXXXXXXXXXXX) de 2019

 _________________________________________________

Servidor do Órgão
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                                                         ANEXO V
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                                                                      ANEXO VI
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