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EDITAL DE LICITAÇÃO (REPUBLICAÇÃO) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - CSL/UEMASUL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036028/2022 

 

 

A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - 

UEMASUL, CNPJ nº  26.677.304/0001-81, localizada à Rua Godofredo Viana, 1.300 

– Centro, Imperatriz/MA, CEP. 65901-480, por meio da sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSL, designada pela Portaria de nº 684, de 18 de novembro de 2022, da 

Magnífica Reitora, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, 

por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 

003/2022 - CSL/UEMASUL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, de interesse da 

Coordenadoria de Infraestrutura – CINFRA/UEMASUL, tendo em vista o que consta 

do Processo Administrativo nº. 0036028/2022 - UEMASUL, conforme descrito 

neste Edital e seus anexos.  

 

DADOS DO CERTAME 

Órgão Solicitante: Coordenadoria de Infraestrutura – CINFRA/UEMASUL 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

manutenção preventiva e corretiva, instalações e desinstalações de aparelhos de ar 

condicionados, instalados ou a serem instalados nos campi da Universidade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, localizados nas cidades 

de Imperatriz, Açailândia e Estreito, com fornecimento e substituição de peças, 

componentes e acessórios, incluindo deslocamentos e mão-de-obra, para fins de 

atender às necessidades desta IES, conforme condições e especificações 

constantes no Termo de Referência. 

Esclarecimentos: Até 05/01/2023 às 23:59hrs para o endereço eletrônico: 

www.compras.ma.gov.br (Art. 23, Decreto 10.024/19) 

Impugnações: Até 05/01/2023 às 23:59hrs para o endereço eletrônico 

www.compras.ma.gov.br  (Art. 24, Decreto 10.024/19) 

Início da Sessão Eletrônica: 10/01/2023 às 09:00 hrs 

Sistema Eletrônico Utilizado: SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa 

Endereço Eletrônico: www.compras.ma.gov.br  

Endereço para retirada do Edital: www.compras.ma.gov.br e 

www.uemasul.edu.br/portal/licitacoes/ 

http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/
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VALOR 

ESTIMADO, 

MÍNIMO, DE 

REFERÊNCIA 

OU SIGILOSO 

Valor: R$ 1.082.813,26 (Um milhão, oitenta e dois mil, 

oitocentos e treze reais e vinte e seis centavos). 

Estimado 

Máximo 

Referência  

Orçamento Sigiloso 

NATUREZA DO 

OBJETO 

Aquisição 

      Serviço 

      Obras e Serviços de Engenharia 

PARTICIPAÇÃO 

– MEI / ME / EPP 

Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei 

Complementar n° 123/06 

Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas 

para MEI / ME / EPP – Art. 48, III da Lei Complementar n° 

123/06 

Licitação de Ampla Participação. 

Prazo para envio da proposta/documentação: Até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. (Art. 26 do Decreto 10.024/2019) 

INFORMAÇÕES 

Pregoeiro: Francisco Sávio Costa Silva e-mail: csl@uemasul.edu.br 

Endereço: Rua Godofredo Viana, nº 1300 – Centro. Imperatriz (MA) – CEP nº 

65.901-480 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente 

o horário de Brasília – DF. 

OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em 

contrário. 

APRESENTAÇÃO DE 

AMOSTRAS: 

      NÃO 

      SIM, na forma do Termo de Referência 

VISITA TÉCNICA: 
      NÃO 

      SIM, na forma do Termo de Referência 
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1. SUPORTE LEGAL: 

1.1 Lei Federal nº 10.520/2002; 

1.2 Decreto Federal nº 3.555/2000 

1.3 Lei Federal nº 8.666/93; 

1.4 Lei Complementar nº 123/2006; 

1.5 Lei Complementar n° 147/2014; 

1.6 Decreto Federal nº 10.024/2019; 

1.7 Lei Estadual nº 9.529/2011; 

1.8 Lei Estadual nº 10.297/2015; 

1.9 Lei Estadual nº 10.403/2015; 

1.10 Decreto Estadual nº 28.906/2014; 

1.11 Decreto Estadual nº 36.170/2020. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalações e 

desinstalações de aparelhos de ar condicionados, instalados ou a serem instalados 

nos campi da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, 

localizados nas cidades de Imperatriz, Açailândia e Estreito, com fornecimento e 

substituição de peças, componentes e acessórios, incluindo deslocamentos e mão-

de-obra, para fins de atender às necessidades desta IES, conforme condições e 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS 

3.1. As especificações e quantitativos dos serviços estão no Apêndice A do Termo 

de Referência. 

4. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 As despesas decorrentes da futura contratação correrão à conta dos seguintes 

recursos: 

 

UEMASUL 

EXERCÍCIO: 2022 

ITEM: 33390392600 

NATUREZA: 3339039 

PLANO INTERNO: 002021 – CAMPISUL – UEMASUL 

FONTE: 103 – RECURSO DESTINADO AO ENSINO SUPERIOR 

PÚBLICO ESTADUAL 

VALOR 

R$ 1.082.813,26 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA EFETIVAÇÃO DO 
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CADASTRO 

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado, que atendam a todas as exigências constantes deste 

Edital e seus Anexos, e estejam previamente registradas no CADFOR/MA – Cadastro 

de Fornecedores do Estado do Maranhão, conforme disposto no Decreto Estadual nº 

36.170, de 18 de setembro de 2020, observando o seguinte: 

5.1.1. A participação no certame dar-se-á por meio do sistema eletrônico SIGA - 

Sistema Integrado de Gestão Administrativa no site www.compras.ma.gov.br, no link 

“Área do Fornecedor” ícone “Àrea Restrita do Fornecedor”, mediante digitação de login 

e senha pessoal e intransferível do credenciado. 

5.1.2. A chave de identificação (login) e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, constante no Portal de Compras Governamentais, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado, do responsável legal da empresa ou por 

iniciativa do responsável pelo CADFOR/MA, devidamente justificado. 

5.1.3. As informações sobre cadastramento e de como participar do procedimento 

licitatório estão disponíveis no site www.compras.ma.gov.br, menu “Manuais e 

Downloads” e no link “ Área do Fornecedor”. 

5.1.4. O credenciamento do responsável legal para representar os interesses da 

empresa licitante implica na responsabilidade legal da mesma pelos atos praticados 

pelo credenciado, bem como a presunção de capacidade técnica para 

operacionalização do sistema e realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

5.1.5. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa 

proponente. 

5.1.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no e-fornecedor 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. 

5.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas: 

a) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

b) empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

d) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração, 

conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

e) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 
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f) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

a reabilitação; 

g) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

h) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

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

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

representando interesse econômico em comum; 

i) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 

8.666/1993.  

j) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores 

públicos do Estado do Maranhão; 

5.3. As empresas em Recuperação Judicial e Extrajudicial que obtiveram a sua 

concessão ou a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial pelo juízo 

competente, deverão apresentar junto com a documentação de habilitação. 

5.4. Cada licitante apresentará uma única proposta, de acordo com as exigências 

deste Edital. 

5.5. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste 

Edital. 

 

6. DO CADASTRAMENTO INICIAL DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes encaminharão concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço 

exclusivamente por meio do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, até 

a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento. 

6.2. Para a inclusão das propostas, o representante credenciado, deverá aceitar 

eletronicamente o “Termo de Credenciamento” possibilitando à Administração 

conhecer qual representante está autorizado pela licitante a participar da presente 

licitação e a “Declaração de Habilitação” informando que cumpre plenamente os 

requisitos da habilitação exigidos no presente pregão. 

6.3. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
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acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do Cadastro de Fornecedores do Estado do Maranhão - CADFOR/MA, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.6. A documentação solicitada para participação deste pregão deverá ser anexada 

ao sistema conforme o tipo de documento (documentos de proposta de preços e 

documentos de habilitação). 

6.7. A inversão de documentos anexados ao sistema poderá implicar em 

desclassificação/inabilitação da licitante. 

6.8. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente 

assinadas pelo representante legal da empresa ou pelo procurador por ele constituído, 

sob pena de desclassificação do certame, sem prejuízo das sanções constantes deste 

Edital, quando for pertinente. 

6.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal 

e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123, de 2006. 

6.11. 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. 

6.12. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu credenciado, não cabendo à 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via em papel timbrado 

da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 

rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente, para 

avaliação de sua conformidade, em meio eletrônico no formato PDF, contendo as 

informações e exigências contidas no Termo de Referência e Edital, com o seguinte 

conteúdo de apresentação obrigatória: 

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 

completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como dados 
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bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de 

pagamento (caso necessário); 

b) Descrição detalhada dos serviços da presente licitação, em conformidade com a 

quantidade e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I deste 

edital); 

c) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada item, e total da 

proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) 

algarismos após a vírgula. 

d) Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e 

Carteira de Identidade e cargo na empresa;  

e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de abertura da licitação; 

f) Prazo para execução dos serviços: realizar a execução dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, 

serviços de instalação e desinstalação no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a 

partir do recebimento da Ordem de Serviço; 

g) Garantia dos serviços e peças: para os serviços executados, a garantia mínima de 

90 (noventa) dias; pela substituição de compressor 01 (um) ano; e demais peças, a 

garantia será a oferecida pelo fabricante, no mínimo 12 (doze) meses. 

7.2. Os documentos anexados ao sistema deverão ser cópias fiéis de documentos 

originais. 

7.3. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem 

nas especificações exigidas.  

7.4. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme 

estabelece o inciso IV do artigo 43 da Lei n. 8.666/93 e alterações.  

7.5. 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. 

7.6. 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. 

7.7. Serão desclassificadas as propostas que consignarem preços superiores ao 

estimados pela Administração, que apresentem preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

7.8. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. 
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Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, 

serão adotadas as orientações a seguir:  

7.8.1. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 

efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo a licitante ou 

contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação 

da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 

7.8.2. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

7.9. A contratada deverá 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, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta 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. 

7.10. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não 

afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 

7.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o TR, 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. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DOS LANCES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema 

eletrônico SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.2.3. Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item em cada lote. 

8.5.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.6. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

registrado em primeiro lugar. 

8.8. O modo de disputa do referido edital será ABERTO; 

8.8.1. Modo de Disputa Aberto: 

8.8.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de 

disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, 

com prorrogações. 

8.8.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.8.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.8.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.8.1.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 

preço. 

8.9. 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 1% (um por cento). 

8.10. Durante o transcurso da sessão pública, as participantes serão informadas, em 
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tempo real, do valor do menor lance registrado. 

8.11. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas (ME) e 

empresas de pequeno porte (EPP), uma vez encerrada a etapa de lances, será 

assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para estas. 

8.11.1. Entende-se por empate, situações em que as propostas, mediante lances 

apresentados pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até de 5% (cinco por cento) 

superiores ao melhor preço, quando a primeira colocada for empresa de maior porte. 

8.12. A preferência de contratação será concedida da seguinte forma: 

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP melhor classificada, nos termos do subitem 

8.11.1, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 05 (cinco) 

minutos, contados após a comunicação para tanto. 

b) Caso a ME ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo da 

alínea “a”, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido na 

alínea “a”. 

8.13. Após aplicada a regra do subitem anterior e persistindo o empate, ou, caso não 

seja licitação exclusiva para ME/EPP, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

8.13.1. No país; 

8.13.2. Por empresas brasileiras; 

8.13.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

8.13.4. 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. 

8.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou lances empatados. 

8.15. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.16. Encerrada a etapa de envios de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 

encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado 

lance com menor preço, para que seja obtida melhor proposta observado o critério de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 

Edital. 

8.16.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelas demais licitantes. 

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

8.16.3. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao lance vencedor após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.16.4. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.16.5. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta 

de preços ou menor lance que: 

8.16.5.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; ou 

8.16.5.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos normativo obrigatório, tais como leis, medidas 

provisórias e convenções coletivas de trabalho. 

8.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

8.17. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para a contratação, bem como analisará a adequação do objeto 

ofertado com as especificações técnicas requeridas no Edital e os demais documentos 

classificatórios. 

8.18. Quando o Termo de Referência (TR) prever a apresentação de amostra do 

objeto licitado, o Pregoeiro exigirá que a licitante classificada em primeiro lugar a 

apresente, observando-se o procedimento estabelecido no TR. 

8.19. No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa 

competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes 

para a recepção dos seus lances. 

8.20. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelas 

licitantes junto ao sistema serão considerados válidos. 

8.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas após comunicação do fato às participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação, e a ocorrência será registrada em ata. 
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9. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

9.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos; 

b) Forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 

o julgamento; 

c) Proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo estimado 

(Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo 

exigido, ou que 

d) Apresente preços inexequíveis; 

9.2. Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de 

desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a 

exequibilidade de seu preço, através de: 

a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 

Administração; 

b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes. 

9.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo prazo razoável para tanto, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

9.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante formulada antes de findo o prazo estabelecido, desde 

que formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24h (vinte e 

quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

9.6. A sessão pública e suas continuidades, ocorrerão mediante aviso prévio no 

sistema SIGA, desta forma, o licitante deverá acompanhar on-line a sessão, conforme 

determinado pelo pregoeiro, para cumprimento das solicitações efetuadas dentro dos 

prazos estipulados. 

9.7. Encerrada a análise quanto a aceitação, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante observando as exigências deste edital. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. Cadastro de Fornecedores do Estado do Maranhão - CADFOR/MA, no site 

www.compras.ma.gov.br e/ou SICAF; 

10.1.2. Consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas da União, no 

endereço: (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

10.1.3. 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; 

10.1.4. Constatada a existência de sanção impeditiva, o (a) Pregoeiro (a) reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação; 

10.1.5. É dever da licitante atualizar previamente a documentação constante do 

CADFOR/MA para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública e, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta nos documentos de 

habilitação, a respectiva documentação atualizada. 

10.1.6. É também dever da licitante encaminhar a documentação de habilitação 

exigida pelo Edital e que não esteja abrangida pelo CADFOR/MA, em conjunto com a 

apresentação da proposta nos documentos de habilitação. 

10.1.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz 

10.2. Para fins de habilitação ao certame, as licitantes, inclusive as Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, deverão que 

comprovar possuir os documentos a seguir, independentes de já possuírem ou não o 

Certificado de Registro Cadastral - CERCA: 

10.2.1. Habilitação Jurídica; 

10.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista; 

10.2.3. Qualificação Técnica; 

10.2.4. Qualificação Econômica e Financeira. 

10.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante: 

10.3.1. Célula de Identidade/RG e CPF do representante dos sócios; 

10.3.2. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.3.3. 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 documento 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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comprobatório de seus administradores; 

10.3.4. No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

10.3.5. No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado; 

10.3.6. No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado acompanhada de documentação de eleição 

de seus administradores; 

10.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

Decreto de autorização. 

10.3.8. No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: 

Certidão expedida pela Junta Comercial, que comprove a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, além da declaração escrita, de que cumpre os 

requisitos legais. 

10.3.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM 

nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

10.5. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante 

apresentação da seguinte documentação: 

10.5.1. No caso de Procurador: 

10.5.1.1. Instrumento de mandato público, ou; 

10.5.1.2. Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da 

empresa, com firma reconhecida em Cartório, juntamente com: 

a) Documento de constituição da empresa e alterações, conforme o caso, em 

atendimento ao art. 28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o sócio subscritor possui 

legitimidade para outorgar a procuração referida. 

b) Célula de Identidade/RG e CPF do procurador. 

10.5.2. No caso de sócio-gerente: 

10.5.2.1. Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam 

expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal 

investidura. 

10.6. A regularidade fiscal, social e trabalhista será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

10.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através 

do comprovante de inscrição e de situação cadastral, emitido pela Secretaria da 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral 

ativa para com a Fazenda Federal; 

10.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, 

relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

10.6.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do 

licitante, mediante a apresentação da: 

10.6.3.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

10.6.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, mediante a apresentação da: 

10.6.4.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a 

regularidade para com a Fazenda Estadual; 

10.6.4.2 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à 

Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa 

licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 

10.6.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, mediante a: 

10.6.5.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a 

regularidade para com a Fazenda Municipal; 

10.6.5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Dívida 

Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

10.6.6. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço. 

10.6.7. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Débitos 

Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 

12.440/2011 e Resolução nº 1470/2011/TST. 

10.6.8. As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 

Microempreendedor Individual - MEI deverão apresentar toda a documentação exigida 
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para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

10.6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme 

Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; 

10.6.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 

10.6.8.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 

a licitação. 

10.7. Quando a prova de regularidade de que trata os subitens 10.6.4 e 10.6.5, for 

comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar 

expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação 

hábil essa condição. 

10.8 A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

10.8.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 

(sessenta) dias consecutivos anteriores a data de apresentação da proposta de preço, 

salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de validade. 

10.8.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da 

empresa, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

10.8.3. A comprovação de boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG, e Liquidez Corrente - LC, 

superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

 

     

SG = Ativo Total 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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LC = Ativo Circulante 

 Passivo Circulante 

 

 

10.8.4. As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido deverão 

comprovar considerados os riscos para a administração, Capital Mínimo ou Patrimônio 

Líquido Mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação para 

os itens/lotes aos quais sagrar-se vencedora, devendo a comprovação ser feita 

relativamente a data de apresentação da proposta de preços, de acordo o § 3º do 

artigo 31, da Lei 8.666/93. 

10.9. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

10.9.1. Publicados em Diário Oficial ou; 

10.9.2. Publicados em jornal de grande circulação ou; 

10.9.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 

10.9.4. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82, 

de 19 de fevereiro de 2021, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - 

DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento 

do Livro Diário. 

10.9.5. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar 

juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração 

contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2003, 

de 18 de janeiro de 2021, Instrução Normativa RFB nº 2004, de 18 de janeiro de 2021 

e alterações; 

10.9.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar 

juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração 

contábil digital – SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas hipóteses previstas nos 

termos da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021 e alterações. 

10.10. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos licitantes deverá ser comprovada através de: 

10.10.1. Comprovação de aptidão técnica para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, informando que 

cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório Contrato 

anteriormente mantido com o emitente do Atestado. 

10.10.2. Para fins de aceitação serão considerados os critérios de compatibilidade de 

características, de acordo com o Termo de Referência. 
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10.10.3 Registro ou inscrição da licitante e dos seus responsáveis técnicos no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais - CFT, da região sede da licitante; 

10.10.4 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, ao menos um engenheiro mecânico, e/ou técnico 

em refrigeração e climatização e/ou engenheiro eletricista detentor (es) de atestado 

(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica e direito público ou 

privado, devidamente registrado (s) no CREA ou CFT. Podendo este profissional ser 

sócio constante em contrato social ou funcionário com registro em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou com contrato firmado. 

10.10.5 Em caso de não possuir em seu quadro permanente o profissional 

conforme item 10.10.4, a licitante deverá apresentar declaração de compromisso de 

vinculação futura desse profissional, caso seja vencedora. 

10.10.6 Declaração de disponibilidade de Licença de Operação emitida pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) no ato da assinatura do contrato. 

10.10.7 Declaração de possuir estrutura física de oficina, instalações, 

aparelhamento técnico e pessoal devidamente treinado, adequados e disponíveis 

para a realização dos serviços objeto desta licitação; 

10.10.7.1. Estrutura mínima por lote: 

10.10.7.2. 02 (duas) lavadoras de alta pressão 

10.10.7.3. Espaço adequado para eventual armazenamento de 

equipamentos; 

10.11. Declaração em Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII  do art. 7º da 

Constituição Federal conforme Anexo IV deste Edital. 

10.12. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

10.13. É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada de todos os 

documentos necessários à habilitação. 

10.14. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do 

processo administrativo. 

10.15. Para facilitar o trabalho de análise dos documentos pelo Pregoeiro, solicita-se 

às licitantes que apresentem toda a documentação na ordem estabelecida no edital. 

10.16. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

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

10.18. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.19. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.20. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que alicitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

10.20.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior 

à fase de habilitação. 

10.21. 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. 

10.22. 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 no  Edital. 

10.23. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 

outro item,ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação 

das sanções cabíveis. 

10.24. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. As regras acerca da subcontratação são as estabelecidas no Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital. 

 

12. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12.1. Até 03 (três dias) úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, exclusivamente por meio 

eletrônico. 
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12.2. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pela área demandante, decidir sobre a 

impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da 

impugnação. 

12.3. Se acolhida a impugnação e acarretar alteração do edital, será definida e 

publicada nova data para realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

12.4. As impugnações deverão ser anexadas em campo próprio no sistema mediante 

acesso ao sítio www.compras.ma.gov.br. 

12.5. A impugnação e esclarecimento deverão conter os dados do interessado ou de 

quem o represente, devidamente datados e assinados com o nome, endereço, 

telefone, data e assinatura, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus 

fundamentos. 

12.6. 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 em campo próprio no sistema mediante 

acesso ao sítio www.compras.ma.gov.br. 

12.7. Caberá o (a) Pregoeiro (a), responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido. 

12.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas 

no www.compras.ma.gov.br e vincularão os participantes e a Administração. 

12.9. Não serão considerados pedidos de esclarecimentos e impugnações que não 

forem enviados exclusivamente através de forma eletrônica. 

12.10. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 

condições nele estabelecidas. 

12.11. As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

12.12. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Após a declaração do licitante vencedor, o (a) Pregoeiro (a) abrirá prazo mínimo 

de 30 (minutos), quando qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo próprio 

do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por qual (is) motivo(s). 

13.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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13.1.2. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto 

do certame a licitante declarada vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a 

autoridade competente para homologação. 

13.3. Uma vez admitido o recurso, o licitante recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de 03 (três) dias úteis para apresentar as Razões, pelo sistema, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem Contrarrazões 

também pelo sistema, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do 

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

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.4. O(s) recurso(s), será (ão) dirigido a(ao) Pregoeiro(a), o(a) qual poderá 

reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo(s) a Autoridade Superior responsável pela 

autorização da licitação para apreciação. 

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

aproveitamento. 

13.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1. O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14.3. Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento 

licitatório quando o seu objeto possuir mais de um item ou lote. 

 

15. DA CONTRATAÇÃO 

15.1 Sendo autorizado a contratação, o fornecedor fica obrigado a retirar as 

respectivas notas de empenho e a celebrar os contratos ou instrumentos equivalentes, 

nas condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital, observado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação.  

15.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

15.2. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em retirar a Nota de Empenho 

ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.  
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15.3. A contratação fica condicionada à consulta prévia pelos órgãos participantes ao 

Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI, consoante determina o art. 6º da Lei 

estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996. 

15.4. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão 

deverá apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de 

Saneamento Ambiental do Maranhão), conforme Decreto estadual nº 21.178, de 26 

de abril de 2005. 

15.5. No ato da assinatura do contrato, a Administração Pública deverá consultar o 

Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas à de escravo divulgada no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e 

Emprego, certificando nos autos a regularidade ou irregularidade da pessoa jurídica 

de direito privado interessada em celebrar o contrato, consoante a Lei Estadual nº 

10.612 de 03 de julho de 2017, que alterou o parágrafo único da Lei Estadual nº 9.752, 

de 10 de janeiro de 2013. 

15.6. No ato da assinatura do contrato a licitante deverá apresentar a Licença de 

Operação expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

 

16. DA REQUISIÇÃO DO SERVIÇOS 

16.1. A requisição dos serviços ocorrerá sempre após a emissão da “Ordem de 

Serviço”, a ser assinada pela UEMASUL, autorizando o serviço conforme 

necessidade, contendo a informação dos itens, quantidades, preços unitários e totais. 

 

17. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: 

17.1 As regras acerca dos acréscimos e supressões são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

19. DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 As regras acerca da fiscalização são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

20. DA GARANTIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

20.1 As regras acerca da garantia e execução dos serviços são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 
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21. DAS FERRAMENTAS, PEÇAS, PROFISSIONAIS E UNIFORMES 

21.1 As regras acerca das ferramentas, peças, profissionais e uniformes são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

22. DA PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS 

22.1 As regras acerca da periodicidade dos serviços são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital. 

 

23. DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

23.1 As regras acerca do relatório de execução dos serviços são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

24. DA VISTORIA 

24.1 As regras acerca da vistoria são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Edital. 

 

25. DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

– ORÇAMENTO ESTIMATIVO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS 

25.1 As regras acerca das planilhas de composição de custos e formação de preços 

– orçamento estimativo dos custos dos serviços são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

26. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

26.1 As regras acerca das obrigações da contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital. 

 

27. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

27.1 As regras acerca das obrigações da contratante são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital. 

 

28. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

28.1 As regras acerca da vigência do contrato são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

29. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

29.1 As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 
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30. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

30.1 As regras acerca da alteração subjetiva são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

31. DA SUSTENTABILIDADE 

31.1 As regras acerca da sustentabilidade são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

32. DA GARANTIA 

32.1 As regras acerca da garantia são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

33. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

33.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666/1993, da Lei nº. 

10.520/2002, a licitante/contratada, que: 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

c) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Ensejar o retardamento da execução do certame; 

33.2 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. 

33.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

d) Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Maranhão e 

descredenciamento no SIGA, pelo prazo de até cinco anos; 

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

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

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



 
 
 
 
 
 

25 
Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0036028/2022 
Rubrica   

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

33.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

33.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 

ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR. 

33.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa.  

33.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

33.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

33.9 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. 

33.10 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. 

33.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SIGA. 

33.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência, e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

 

34. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

34.1 As regras acerca da rescisão contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

35.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

35.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.  
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35.2. Não 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.  

35.3. 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.  

35.4. Caberá à licitante interessada 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.  

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

35.6. 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. 

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

suspender os trabalhos, com o devido registro e justificativa, solicitar esclarecimentos 

ou parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Estadual, 

para elucidação ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta/documentação nos termos do § 3° art. 43, da Lei 8.666/93. 

35.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento de erros ou falhas, esta somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com e a ocorrência será registrada 

em ata. 

35.8.1. Ocorrendo tal hipótese, a conclusão dos trabalhos e eventual adjudicação 

somente ocorrerão após a conclusão da diligência promovida. 

35.9. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 

habilitação. 

35.9.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados 

na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste 

Pregão. 

35.10. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-

2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação 
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aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 

autenticadas em papel. 

35.11. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA 

e o texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, 

o texto do Edital. 

35.12. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência da CSL/UEMASUL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei 

n° 10.520/2002. 

35.13. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá 

revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de 

ato escrito e fundamentado. 

35.13.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

35.14. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento 

dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

35.15. Nas hipóteses de anulação/revogação será assegurado aos interessados o 

exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.  

35.16. Toda a documentação exigida para o certame deverá ser anexada em cópia 

legível, devidamente autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou publicação em Diário Oficial e/ou documento disponível na Internet, 

no site oficial do órgão emissor, ou autenticados digitalmente quando necessário, 

sendo que, somente serão considerados os que estejam em plena validade. No caso 

de documentos emitidos em língua estrangeira, os mesmos deverão estar 

acompanhados da tradução para língua portuguesa nos termos da legislação vigente. 

Documentos em fax não serão aceitos. 

35.17. As declarações da empresa licitante solicitadas no edital deverão ser assinadas 

e identificadas (nome completo, RG e CPF) pelo representante legal ou pelo 

procurador por ele constituído, não havendo a necessidade de autenticação do 

documento. 

35.18. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n° 12.846, de 1° de 

agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a 

Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5°, inciso IV, 

correspondente aos procedimentos licitatório, indicando que qualquer indício de 

conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as 

penalidades previstas no mencionado diploma legal. 
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35.19. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site 

www.compras.ma.gov.br e www.uemasul.edu.br, onde poderá ser consultado 

gratuitamente.  

35.19.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão 

disponibilizados na página www.compras.ma.gov.br, no site www.uemasul.edu.br e 

na sede da UEMASUL, localizada à Rua Godofredo Viana, nº 1.300 – Centro. 

Imperatriz/MA, de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h. 

35.20. Ao adquirir o Edital da UEMASUL, o interessado deverá estar ciente da 

necessidade de acompanhamento, na página www.compras.ma.gov.br e no site 

www.uemasul.edu.br, de eventuais notificações e comunicações. 

35.21 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I Termo De Referência 

ANEXO II Modelo da Proposta de Preços 

ANEXO III Carta Credencial 

ANEXO IV Declaração Consolidada 

ANEXO V Termo de Vistoria 

ANEXO VI Declaração da Ausência de Visita/Vistoria 

ANEXO VII Minuta Do Contrato 

 

 

Imperatriz – MA, 15 de dezembro de 2022 

 

 

 

 

Francisco Sávio Costa Silva 

Pregoeiro – CSL/UEMASUL 

  

http://www.uemasul/
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TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva, instalações e desinstalações de aparelhos de ar condicionados, 

instalados ou a serem instalados nos campi da Universidade Estadual da Região Tocantina 

do Maranhão - UEMASUL, localizados nas cidades de Imperatriz, Açailândia e Estreito, com 

fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios, incluindo deslocamentos e 

mão-de-obra, para fins de atender às necessidades desta IES, conforme condições e 

especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando a inexistência no quadro de servidores, de corpo técnico especializado na 

manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação de aparelhos de ar condicionado, 

instalados ou a serem instalados nos campi da Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão - UEMASUL; 

2.2. Considerando que manter os aparelhos de ar condicionado instalados nos campi da 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL em perfeitas condições de 

funcionalidade, propiciando para os ocupantes, conforto e condições necessárias de qualidade do ar 

interior, é uma exigência da Portaria nº 3.523/98 do Ministério da Saúde de 28/08/1998 e da Resolução 

nº 9 e 176 de 16/01/2003, da Vigilância Sanitária; 

2.3. Considerando que a terceirização dos serviços é o meio mais adequado pra atingirmos a meta 

desejada, em atenção aos princípios da economicidade e eficiência, bem como, um elevado padrão na 

satisfação do interesse público; 

2.4. Considerando ainda que a paralização destes serviços, pode comprometer de forma significativa 

a realização e resultados das ações da UEMASUL, como um todo; 

2.5. Ante ao exposto, a UEMASUL, necessita contratar os serviços de manutenção preventiva e 

corretiva para os aparelhos que estão funcionando normalmente; para àqueles que não estão 

funcionando atualmente devido ao desgaste de peças; bem como para àqueles aparelhos que por 

ventura necessitem de troca e reposição de peças durante a vigência do contrato; além da necessidade 

pontual de desinstalação e instalação de peças; considerando, ainda, a instalação de aparelhos novos, 

que pode ocorrer nos campi da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão-UEMASUL, 

resultante de processos de aquisição ou de incorporação durante a vigência contratual, justifica-se a 

contração dos serviços supra, objeto deste instrumento; 

2.6. Vale ressaltar que os serviços elencados no subitem 2.5, retro, serão realizados nos aparelhos 

instalados nos campi da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, 

localizados nas cidades de Imperatriz/MA, Açailândia/MA e Estreito/MA, discriminados na Planilha 

Descritiva e Orçamentária, Apêndice A, deste instrumento; 

2.7. Na opção por este formato de contratação, considerou-se que na atualidade, a 

terceirização ou “outsourcing” é usado em larga escala por grandes corporações e Governos, 

visando à redução de custos e o aumento da qualidade. Porém, a terceirização deve estar em 

conformidade com os objetivos estratégicos da organização, os quais irão revelar em que 

pontos ela poderá alcançar resultados satisfatórios, respeitando sempre os princípios da 
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Administração Pública, em especial, os princípios da legalidade e eficiência, primando 

também pela economicidade no trato com o erário, respeitando o interesse e a relevância para 

a sociedade. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. O objeto caracteriza-se como serviço continuado, sem alocação de mão de obra 

exclusiva, a serem realizados nos campi da UEMASUL nas cidades de Açailândia, Estreito e 

Imperatriz.  

3.2. Os serviços se darão sempre sob demanda, devendo ser precedidos de Ordem de 

Serviço devidamente assinada pelo fiscal do contrato.  

3.3. As especificações e quantitativos dos serviços estão no Apêndice A deste Termo de 

Referência. 

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1. O procedimento administrativo para aquisição dos bens e serviços comuns, encontra-

se amparado pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555, de 

8 de agosto de 2000 e pelo Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores. 

 

5. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

5.1. A aquisição do objeto deste Termo de Referência será precedida de licitação na 

modalidade Pregão, por se tratar de aquisição de bens comuns, nos termos da Lei Federal nº 

10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e pelo Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente o 

disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

5.2. A licitação utilizará como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE. 

5.3. Justificativa pelo tipo menor preço por lote 

5.3.1. A escolha pelo tipo menor preço por lote, visa garantir uma melhor operacionalização 

do objeto contratual no que tange, inclusive, ao controle e acompanhamento, e, 

consequentemente, sua melhor execução. 

5.3.2. A redução de mão de obra necessária para a operacionalização do objeto, desde a 

sua fase interna até a execução contratual, sob o ponto de vista de emprego de recursos 

humanos da administração pública, tais como, gestores e fiscais dentre outros, configura uma 

vantagem para a administração, e aponta para uma economia de escala.  

 

5.4. Regime de execução 

5.4.1. A execução do objeto se dará através de Empreitada por Preço Unitário  

5.4.2. A adoção desse sistema se justifica pela diversidade das unidades constantes no 

objeto e dos serviços necessários para seu bom funcionamento. 

 

6. DO VALOR TOTAL ESTIMADO 
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6.1. O valor global estimado para esta contratação é de R$ 1.082.813,26 (Um milhão, oitenta 

e seis mil, oitocentos e treze reais e vinte seis centavos). 

 

7. QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROPONENTES 

7.1. Registro ou inscrição da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, da região sede 

da licitante; 

7.2. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 

da proposta, ao menos um engenheiro mecânico, e/ou técnico em refrigeração e climatização e/ou 

engenheiro eletricista detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa 

jurídica e direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA ou CFT. Podendo este 

profissional ser sócio constante em contrato social ou funcionário com registro em Carteira de Trabalho 

e Previdência Social ou com contrato firmado. 

7.3. Em caso de não possuir em seu quadro permanente o profissional conforme item 7.2, a licitante 

deverá apresentar declaração de compromisso de vinculação futura desse profissional, caso seja 

vencedora. 

7.4.  Comprovação de aptidão técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em nome da empresa licitante, informando que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e 

de modo satisfatório Contrato anteriormente mantido com o emitente do Atestado 

7.4.1. Para fins de aceitação serão considerados os critérios de compatibilidade de 

características, de acordo com este Termo de Referência. 

7.5.  Declaração de disponibilidade de Licença de Operação emitida pela Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente (SEMA) no ato da assinatura do contrato. 

7.6. Declaração de possuir estrutura física de oficina, instalações, aparelhamento técnico e pessoal 

devidamente treinado, adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto desta licitação; 

7.6.1. Estrutura mínima por lote: 

7.6.1.1. 02 (duas) lavadoras de alta pressão; 

7.6.1.2. Espaço adequado para eventual armazenamento de equipamentos; 

 

8. DA REQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A requisição dos serviços ocorrerá sempre após a emissão da “Ordem de Serviço”, a 

ser assinada pela UEMASUL, autorizando o serviço conforme necessidade, contendo a 

informação dos itens, quantidades, preços unitários e totais. 

 

9. DA GARANTIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Garantia dos Serviços e Peças: 

9.1.1. A CONTRATADA deverá oferecer: 

9.1.1.1. para os serviços executados, a garantia mínima de 90 (noventa) dias; 

9.1.1.2. pela substituição de compressor 01 (um) ano; e 



 
 
 
 
 
 

33 
Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0036028/2022 
Rubrica   

9.1.1.3. demais peças, a garantia será a oferecida pelo fabricante, no mínimo 12 (doze) 

meses. 

9.1.1.4. A contratada deverá prestar assistência técnica de manutenção preventiva e 

corretiva durante todo período de garantia, valendo-se dos técnicos credenciados, que 

efetuarão os consertos. 

9.1.2. Do horário de execução: 

9.1.2.1. Os serviços deverão ser executados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08:00 

às 18:00, nos locais indicados pela Coordenadoria de Infraestrutura da UEMASUL, com emprego de 

pessoal, equipamento e materiais suficientes à eficiente execução do contrato; 

9.1.2.2. É de considerar que como forma de não comprometer as atividades dos setores onde estão 

instalados os aparelhos, os serviços poderão vir a ser realizados nos fins de semana e feriados, nas 

situações em que for necessário o desligamento dos equipamentos, assim como a disponibilização do 

espaço dos setores, para melhor execução dos serviços; 

9.1.2.3. Deverá ser respeitada a jornada máxima de trabalho permitida por lei, sendo 

facultada à Contratada, dentro do horário disposto no subitem 9.1.2.1., supra, a alteração do 

horário ou da distribuição da equipe, para melhor atendimento das necessidades do serviço; 

9.1.2.4. Para qualquer execução de serviços em horário diferente do estipulado deverá a 

Contratada solicitar à Contratante autorização, mediante pedido escrito dirigido ao Fiscal do 

Contrato, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, com os seguintes dados: 

data(s), horário(s), local(is), serviço(s), nome(s) do(s) profissional(is) designado(s), 

identificação das portas e acessos a serem abertos. 

 

9.2. Definições a considerar: 

9.2.1. Manutenção Preventiva: conjunto de atividades técnicas e administrativas 

destinadas a prevenir a ocorrência de falhas ou defeitos nos aparelhos, definidas neste 

instrumento, preservando a funcionalidade do mesmo, conforme normas técnicas específicas 

e demais especificações constantes deste Termo; 

9.2.2. Manutenção Corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras, defeitos e 

imperfeições definidas neste instrumento, mantendo-as em perfeito funcionamento e em plena 

capacidade. 

9.3. Das especificidades da execução dos serviços: 

9.3.1. Da Execução: Todos os serviços nos campi da Universidade Estadual da Região 

Tocantina do Maranhão - UEMASUL, inclusive os serviços de periodicidade mensal, dar-se-

ão por demanda e em conformidade com o cronograma previamente informado à empresa 

contratada pela UEMASUL, neste, constarão o quantitativo, a capacidade de BTU/h, bem 

como localização/endereços dos locais contemplados; 

9.3.2. Do Prazo: Realizar a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, serviços de instalação e 

desinstalação no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Ordem 

de Serviço, sempre em conformidade com o cronograma. 

9.4. Do planejamento e acompanhamento: 
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9.4.1. O planejamento e acompanhamento dos serviços, pela Contratada, compreendem 

observadas as disposições, em especial, as previstas no artigo 6º, da Portaria 3.523/98, do 

Ministério da Saúde, bem como da NBR 13.971 de 01/2014 da ABNT, como se segue: 

9.4.1.1. Na hipótese de não aprovação do cronograma pelo Fiscal do Contrato terá a 

Contratada o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data da notificação, para 

apresentar novo cronograma com os ajustes necessários; 

9.4.1.2. Elaboração de estudos de viabilidade técnico-econômica de possíveis modificações 

não estruturais das instalações existentes; emissão de relatórios (quando solicitado pelo 

fiscal) sobre condições das instalações elétricas dos equipamentos instalados, bem como 

relativamente ao consumo de energia elétrica, gasto com os equipamentos de refrigeração 

por localidade e/ou por aparelho, quando solicitado expressamente pelo Fiscal do Contrato. 

9.5. Do recebimento do objeto: 

9.5.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

9.5.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

9.5.1.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 

vistoria após a verificação da qualidade do serviço e que comprove adequação do objeto aos 

termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.5.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

 

9.6. Dos locais 

9.6.1. Os serviços deverão ser executados em todas as edificações pertencentes a 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão e aquelas que vierem a servir de 

funcionamento para as atividades da instituição no futuro. 

9.6.1.1. Açailândia: Rua Topázio, 100 – Vila São Francisco – Açailândia/MA  

9.6.1.2. Estreito: Avenida Brejo do Pinto, S/N – Brejo do Pinto – Estreito/MA 

9.6.1.3. Imperatriz: Rua Godofredo Viana, 1300 – Centro – Imperatriz/MA 

 Rua Monte Castelo, S/N – Centro – Imperatriz/MA 

 Rodovia BR – 010, S/N, Colina Park – Imperatriz/MA 

 

10. DAS FERRAMENTAS, PEÇAS, PROFISSIONAIS E UNIFORMES 

10.1. Das ferramentas: 

10.1.1. Todas as ferramentas, equipamentos de manutenção e/ou instalação e aparelhos 

mecânicos ou eletrônicos de aferição, regulagem ou ajuste, necessários para a execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência, deverão ser providenciados e fornecidos aos 

técnicos pela Contratada, não recaindo sobre a Contratante nenhuma responsabilidade 

quanto ao desgaste ou dano parcial ou total dos mesmos; 



 
 
 
 
 
 

35 
Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0036028/2022 
Rubrica   

10.1.2. Deverá a Contratada empregar na execução dos serviços apenas material, 

equipamentos, ferramentas e utensílios em bom estado de conservação e próprio para uso, 

inócuos à saúde humana, e cuja aplicação não cause danos ao patrimônio. 

10.2. Das peças: 

10.2.1. As substituições de peças, componentes e acessórios, serão fornecidas pela 

CONTRATADA, como também, os equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários 

a execução dos serviços são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, sem 

ônus para a UEMASUL; 

10.2.2. Quando necessário a substituição de peças, devem sempre ser trocadas por outras 

peças novas e originais com garantia do fabricante e ainda em consonância com os valores 

registrados na proposta, edital e demais documentos pertinentes; 

10.2.3. Todas as peças destinadas à reposição fornecidas pela Contratada, deverão ser novas 

(sem uso) e originais, com características técnicas iguais ou superiores às defeituosas, com 

garantia de 12 (doze) meses, ou garantia do fabricante, ficando estabelecido que as peças 

novas colocadas em substituição às defeituosas tornar-se-ão de propriedade do Contratante; 

10.2.4. As peças substituídas serão de propriedade da UEMASUL, e deverão ser guardadas 

e devidamente identificadas com o número da Ordem de Serviço da instalação respectiva, e 

liberadas para desfazimento após conferência pelo Fiscal do contrato; 

10.2.5. A Contratada deverá fornecer todas e quaisquer peças, materiais e equipamentos 

necessários à manutenções e instalações; 

10.2.6. Após solicitação emitida pelo Fiscal do contrato para substituição de peça ou 

equipamento danificado, inadequado ou de má qualidade, utilizado na execução dos serviços, 

a Contratada terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para substituição. 

10.3. Dos profissionais: 

10.3.1. Caberá à Contratada selecionar e preparar uma equipe de profissionais com 

especialização e quantidade para prestar de forma satisfatória os serviços contratados, no 

horário determinado neste Termo de Referência. 

10.4. Dos uniformes: 

10.4.1. A Contratada fornecerá os uniformes necessários, com logotipo ou nome da empresa 

e crachá de identificação, com fotografia recente; 

10.4.2. Os profissionais alocados no serviço deverão receber o quantitativo de 02 (dois) 

uniformes, sendo um conjunto de uniformes no início do Contrato e, posteriormente, um 

conjunto novo a cada seis meses. 

 

11. DA PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS 

11.1. A periodicidade da execução dos serviços em todos os casos, será sempre sob 

demanda oficializada pela contratante através da “Ordem de Serviço”. 

11.2. Periodicidade Mensal: 

11.2.1. Limpeza dos filtros; 

11.2.2. Limpeza do elemento filtrante; 

11.2.3. Verificação e eliminação de frestas dos filtros; 

11.2.4. Corrigir vazamento de água; 

11.2.5. Verificação da operação de drenagem de água da bandeja, com limpeza do dreno; 
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11.2.6. Eliminação da sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na 

bandeja; 

11.2.7. Remoção da unidade evaporadora para limpeza; 

11.2.8. Verificação da vedação dos painéis de fechamento do gabinete; 

11.2.9. Verificação do estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está 

preservado e se não contém bolor); 

11.2.10. Lavagem da bandeja de condensador e serpentina com remoção do bio filme (lodo), 

sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; 

11.2.11. Limpeza do gabinete do condicionador; 

11.2.12. Verificação do ajuste, reaperto e limpeza dos componentes do quadro elétrico; 

11.2.13. Observação de ruídos e vibrações anormais; 

11.2.14. Limpeza das bandejas de água condensada; 

11.2.15. Verificação dos mancais e rolamentos dos ventiladores; 

11.2.16. Verificar desgastes de disjuntores, contactoras e relés; 

11.2.17. Verificar desgastes de capacitores, termostatos, chaves seletoras etc; 

11.2.18. Medir tensão e corrente dos motores e compressores; 

11.2.19. Execução de reparos, quando necessários. 

11.3. Periodicidade Trimestral: 

11.3.1. Verificação da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cabo); 

11.3.2. Verificação do fluxo de gás refrigerante; 

11.3.3. Verificação da pressão, temperatura do termostato; 

11.3.4. Verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos; 

11.3.5. Limpeza dos filtros de ar e substituí-los se necessário; 

11.3.6. Limpeza geral, interna e externa do aparelho serpentina, ventiladores, condensador, 

evaporador, bandejas de dreno com produto biodegradável; 

11.3.7. Verificar proteção termo acústico, eliminar focos de ferrugem e recuperar 

revestimentos protetores com pintura e retoque. 

11.4. Periodicidade Semestral e Anual: 

11.4.1. Revisão completa: Incluir todos os itens das rotinas mensais e trimestrais; 

11.4.2. Inspeção Periódica; 

11.4.3. Revisão elétrica; 

11.4.4. Limpeza da serpentina com produto biodegradável; 

11.4.5. Lubrificação dos ventiladores; 

11.4.6. Eliminação dos focos de ferrugem com tinta anti-corrosivas; 

11.4.7. Sempre que seu responsável técnico assim o determinar, a CONTRATADA deverá 

fazer a limpeza interna e externa dos aparelhos. 

11.4.8. A empresa CONTRATADA deverá elaborar e entregar à CONTRATANTE o 

CRONOGRAMA de execução da manutenção preventiva, com base na periodicidade dos 

serviços prevista neste Termo. 

 

12. DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Relatório de manutenção preventiva: 
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12.1.1. Ao fim de cada mês a empresa apresentará o Relatório de Manutenção Preventiva, 

incluindo descrição sumária dos serviços realizados em cada equipamento, com a indicação 

da marca, modelo, nº de série de tombamento patrimonial do equipamento reparado, a relação 

de aparelhos vistoriados, identificando os serviços realizados em cada aparelho. 

12.1.2. Devem constar do Relatório de Manutenção Preventiva as assinaturas dos 

Coordenadores da Unidade responsável pela carga patrimonial de cada um dos 

equipamentos vistoriado. 

12.2. Relatório de Manutenção Corretiva e Substituição de Peças: 

12.2.1. Sempre que realizar serviços de natureza corretiva, a empresa CONTRATADA deverá 

elaborar Relatório da Manutenção Corretiva, entregando cópia a CONTRATANTE, em que 

deverá constar: 

12.2.1.1. Descrição sumária dos serviços de conserto realizados em cada equipamento, 

com a relação das peças substitutas, com a indicação da marca, modelo, nº de série de 

tombamento patrimonial do equipamento reparado; 

12.2.1.2. Data, hora de início e término dos serviços; 

12.2.1.3. Condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que possam 

prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados; 

12.3. Relatório de Instalação de Aparelhos: 

12.3.1. Sempre que realizar serviços de instalação, a empresa CONTRATADA deverá seguir 

os procedimentos descritos no item 9.3., deste instrumento, que trata das “Especificidades de 

Execução dos Serviços”, e ainda, quando na solicitação do relatório, no mesmo deverá 

constar: 

12.3.1.1. Data, hora de início e término dos serviços; 

12.3.1.2. Condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que possam 

prejudicar a execução dos serviços de instalação dos aparelhos. 

 

13. DA VISTORIA 

13.1. A empresa interessada em participar da licitação poderá realizar, conforme seu 

interesse, vistoria técnica nos locais onde os serviços serão executados, examinando todos 

os detalhes para tomar ciência das características dos locais, eventuais dificuldades que 

possam existir para a execução dos serviços e toda e qualquer informação necessária para a 

elaboração da proposta. 

13.2. Em caso de não realização de vistoria a licitante poderá apresentar declaração 

informando sua opção por não realiza-la, sem prejuízos na execução do objeto da licitação. 

13.3. A vistoria técnica deverá ser agendada com a Coordenadora de Infraestrutura, situada 

na Rua Godofredo Viana, 1300, Centro – Imperatriz – MA – CEP 65.901-480 de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, quando serão 

informados os locais para a sua realização. 

13.4. A licitante que optar por realizar a vistoria, deverá apresentar uma declaração de 

vistoria, junto com outros documentos exigidos na licitação, a fim de tomar conhecimento de 

todos os dados e elementos que possam vir a influenciar no valor proposto e na execução 

dos serviços pertinentes. 
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13.5. Caso a licitante não realize as vistorias, não serão aceitas alegações posteriores 

quanto ao desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 

que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realização dos serviços ou 

paralisações, arcando a contratada com todos e quaisquer ônus decorrentes destes fatos. 

 

14. DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS 

14.1. A proposta deverá ser digitada e impressa, no idioma português do Brasil, e 

apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar, 

preferencialmente, numeradas e rubricadas, e a última, assinada pelo representante legal da 

licitante, devendo conter: 

14.1.1. O número da licitação, o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, 

endereço completo e telefone para contato comercial; 

14.1.1.1. Devem ser indicados, preferencialmente, número do fax, endereço eletrônico 

(e- mail), este último se houver, bem como o nome completo do responsável pela assinatura 

do contrato, profissão, números do CPF, Carteira de Identidade e cargo na empresa e os 

dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de 

pagamento), caso lhe seja adjudicado o objeto. 

14.1.2. A descrição clara e detalhada dos itens cotados, em conformidade com o que foi 

solicitado, de forma a garantir à correta aferição do objeto cotado na proposta, observadas as 

especificações constantes neste Termo de Referência. 

14.1.3. O preço unitário e total de cada item e o valor global da proposta, expresso em 

algarismos e por extenso, em moeda nacional; 

14.1.3.1. Todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: mão de obra, 

materiais, administração, equipamentos e ferramentas, deslocamento em geral, fretes, 

impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguros e outros, correrão por conta da 

Contratada. 

14.1.3.2. Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada item, e total 

da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) algarismos 

após a vírgula. 

14.1.3.3. Todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: mão de obra, 

materiais, administração, equipamentos e ferramentas, deslocamento em geral, fretes, 

impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguros e outros, correrão por conta da 

Contratada. 

14.1.4. Prazo para execução dos serviços: realizar a execução dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, serviços de 

instalação e desinstalação no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a partir do recebimento 

da Ordem de Serviço; 

14.1.5. Garantia dos serviços e peças: para os serviços executados, a garantia mínima de 90 

(noventa) dias; pela substituição de compressor 01 (um) ano; e demais peças, a garantia será 

a oferecida pelo fabricante, no mínimo 12 (doze) meses. 

14.1.6. O prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 
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15. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. Sendo autorizado a contratação, o fornecedor fica obrigado a retirar as 

respectivas notas de empenho e a celebrar os contratos ou instrumentos equivalentes, 

nas condições estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação. 

15.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 

15.2. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em retirar a Nota de Empenho ou 

assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

15.3. A contratação fica condicionada à consulta prévia da Universidade Estadual da Região 

Tocantina do Maranhão - UEMASUL ao Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI, consoante 

determina o art. 6º da Lei estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996. 

15.4. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá 

apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de Saneamento 

Ambiental do Maranhão), conforme Decreto estadual nº 21.178, de 26 de abril de 2005. 

15.5. No ato da assinatura do contrato, a Administração Pública deverá consultar o 

Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas 

à de escravo divulgada no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, certificando 

nos autos a regularidade ou irregularidade da pessoa jurídica de direito privado interessada 

em celebrar o contrato, consoante a Lei Estadual nº 10.612 de 03 de julho de 2017, que alterou 

o parágrafo único da Lei Estadual nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013. 

15.6. No ato da assinatura do contrato a licitante deverá apresentar a Licença de Operação 

expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

 

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

16.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no Art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. As empresas vencedoras de cada item, que não forem enquadradas como ME e EPP, 

deverão subcontratar de 10% a 30% (dez a trinta por cento), considerando o valor total da sua 

proposta, atendendo assim o disposto no art. 8º, inciso I, da Lei Estadual nº 10.403 de 29 de 

dezembro de 2015. 

17.2. As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores 

individuais – MEI a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas pelos 

licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores; 

17.3. No momento da habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, juntamente com a 

sua, a documentação das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e 

Microempreendedores Individuais – MEI exigida no edital, inclusive a regularidade fiscal e 

trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
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individuais subcontratados, sendo de sua responsabilidade a atualização da referida 

documentação durante a vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se para 

regularização das eventuais pendências o prazo previsto no §2° do art. 5º da Lei Estadual nº 

10.403/2015. 

17.4. A Contratada fica obrigada a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 

subcontratado até a sua execução total, notificando a UEMASUL, sob pena de rescisão, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará 

responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

17.5. Caso seja comprovado que a empresa subcontratada deixe de honrar com seu 

compromisso contratual em decorrência de imperícia, negligência, má gestão ou em razão de 

outra prática danosa punida pela legislação aplicada à matéria, a empresa, independente das 

demais sanções civis e criminais que se fizerem requeridas, será declarada inidônea e 

impedida de participar diretamente ou como subcontratada de outros certames licitatórios no 

âmbito da Administração Pública Estadual, nos termos da lei. 

17.6. A Contratada se responsabiliza pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação. 

17.7. A Contratada responderá solidariamente na parte que lhe couber aos serviços 

acessórios vinculados à empresa subcontratada. 

 

18. DO REAJUSTE DE PREÇO 

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual de 12 meses. 

18.2. Em caso de renovação contratual e mediante solicitação do Contratado, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se, para tanto, o 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

18.3. A periodicidade anual nos contratos de que trata parágrafo antecedente desta 

Cláusula será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento 

a que essa se referir. 

18.4.  É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 

periodicidade inferior a um ano. 

18.5. Todo reajuste deverá observar as disposições do art. 65, e seus parágrafos, da Lei 

Federal nº 8.666/93, a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/SECRETARIA DE GESTÃO, de demais 

regramentos atinentes a matéria e ao caso concreto.  

 

19. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

19.1 A Licitante declarada vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do Contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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20.1. A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão– UEMASUL, pessoa 

jurídica de direito público, obriga-se a: 

20.1.1. Emitir as respectivas Ordens de Serviço; 

20.1.2. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto; 

20.1.3. Fornecer à contratada, todos os esclarecimentos necessários para execução dos 

serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços 

contratados; 

20.1.4. Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, quando devidamente 

identificados às suas dependências para execução de serviços referentes ao objeto deste 

termo de referência; 

20.1.5. Designar representante para exercer a fiscalização dos serviços contratados e 

atestá-los; 

20.1.6. Não permitir o manuseio de equipamento para constatação de defeito no sistema de 

climatização, por pessoas que não sejam os técnicos da contratada; 

20.1.7. Rejeitar no todo ou em parte qualquer serviço executado equivocadamente ou em 

desacordo com o Termo de Referência, Edital e Contrato; 

20.1.8. Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada 

na prestação dos serviços; 

20.1.9. Solicitar à Contratada, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de 

correção ou adequação dos serviços prestados; 

20.1.10. Relacionar-se com a contratada através de e-mails, ofícios e outros meios 

documentados; 

20.1.11. Observar que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para contratação, bem como sua compatibilidade com as 

obrigações assumidas; 

20.1.12. Efetuar os pagamentos à contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos 

neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

21.1. A contratada se obriga a: 

21.1.1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Termo, nas qualidades 

exigidas, realizando a prestação dos serviços em conformidade com a proposta apresentada 

e de acordo com as orientações do setor de fiscalização, observando sempre os critérios de 

qualidade nos termos da legislação vigente; 

21.1.2. 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 

meticulosas e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências, objeto 

dos serviços; 

21.1.3. Nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos mesmos, permanecendo a disposição da contratante, em tempo integral, 

fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executores dos serviços. Este 

encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável 
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pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes 

para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

21.1.4. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos 

os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos e, equipamentos, 

ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

21.1.5. Fornecer os materiais e equipamentos em quantidade e qualidade necessárias ao 

perfeito andamento dos serviços, observando conduta adequada na utilização de materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios objetivando a correta execução dos serviços; 

21.1.6. Comunicar a UEMASUL, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que 

venha a prejudicar a prestação dos serviços, e, prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

21.1.7. Comunicar a UEMASUL de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para 

respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados; 

21.1.8. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando-os, portando atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções 

profissionais legalmente registrada em suas carteiras de trabalho; 

21.1.9. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente 

pela Administração; 

21.1.10. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente, e promovendo-os dos Equipamentos e Proteção Individual – EPI’s; 

21.1.11. Prover toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos Postos, nos 

regimes contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente, não 

interrompendo a execução dos serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 

greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, 

qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade 

da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

21.1.12. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão de obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

21.1.13. Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação, qualquer empregado 

sempre que seus serviços e/ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou inconvenientes à 

CONTRATANTE; vedado o retorno dos mesmos às dependências da CONTRATANTE, 

mesmo que para cobertura de licenças, dispensas, suspensões ou férias; 

21.1.14. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 

Medicina do Trabalho; 

21.1.15. A Contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados; 
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21.1.16. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

21.1.17. Providenciar a substituição imediata dos empregados em caso de férias, licença ou 

afastamentos por quaisquer motivos, fazendo a devida comunicação ao representante da 

Administração, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início do afastamento; 

21.1.18. A contratada ficará obrigada a repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

quaisquer objetos comprovadamente danificados ou extraviados por seus empregados; 

21.1.19. Os empregados em serviço possuirão vínculo empregatício exclusivamente com a 

Contratada, sendo esta responsável pelo pagamento de salários e demais vantagens e 

recolhimento de todas as obrigações e tributos pertinentes, bem assim por quaisquer 

acidentes de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é 

considerada nos artigos 30 e 60 do Regulamento do Seguro de Acidentes de Trabalho, 

aprovado pelo Decreto nº 61.784, de 20 de novembro de 1987; 

21.1.20. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nas 

obrigações sociais, não transfere à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a mesma renunciará expressamente 

a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração; 

21.1.21. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital da licitação e no Contrato dela decorrente. 

21.1.22. Encaminhar, juntamente com as faturas/boletos, as certidões necessárias para os 

procedimentos de pagamento, a saber: Certidão Negativa de Débitos Relativos às 

Contribuições Previdenciárias e de Terceiros - INSS, Certidão de Regularidade do FGTS - 

CRF, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

(pessoa jurídica) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO  

22.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação 

da conformidade do Fornecimento dos Equipamentos, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do Contrato, devendo ser exercido por servidor da UEMASUL, especialmente 

designado na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

22.2. O fiscal designado pela Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

22.3. As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal da 

Administração deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

22.4. Demais atribuições e responsabilidades do gestor e do fiscal de contratos no âmbito 

da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, estão 

disciplinadas no Manual Técnico de Gestão e Fiscalização de Contratos aprovado por meio 

da RESOLUÇÃO 016/2017 - CONSUN/UEMASUL. 
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22.5. Figurará como fiscal do contrato o servidor lotado na Chefia de Manutenção Predial a 

época da assinatura contratual.  

 

23. DO PAGAMENTO  

23.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) 

dias, contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação de serviços, com 

aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada 

por quem de direito; 

23.2. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, 

devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da 

seguinte documentação: 

a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária; 

b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

d) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão; 

e) Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

23.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para 

retificação e reapresentação. 

23.4. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo 

recebimento dos Equipamentos Permanentes. 

23.5. A UEMASUL poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

23.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

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

pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou 

à atualização monetária. 

 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a CONTRATADA às sanções estabelecidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

no art. 7º da Lei 10.520/02. 

24.2.  A CONTRATADA que descumprir quaisquer das condições do Contrato, ficará sujeita 

às seguintes sanções: 

a) Advertência, aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação da multa.  

a.1) Descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para a 

CONTRATANTE. 

a.2) Execução insatisfatória ou inexecução do objeto do Contrato, desde que a sua gravidade 

não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária. 

a.3) Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE. 

b) Multa sobre o valor do produto entregues em atraso, contados a partir do primeiro dia útil 

posterior ao último dia do prazo definido em Contrato. 
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b.1) Até o sétimo dia de atraso, multa única de 1% (um por cento). 

b.2) A partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 0,2% (dois por cento), limitada a 10% (dez 

por cento) do valor do Contrato; 

b.3) 10% (dez por cento) do valor da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do 

ajuste, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração, por prazo de 

até 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

e) As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com 

a prevista na letra ‘b’. 

24.3. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita a 

CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado constando o fundamento legal, 

excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

24.4. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da 

notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

 

25. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

25.1. A demora sem justificativa na execução parcial ou total do fornecimento autoriza a 

CONTRATANTE a declarar rescindido o Contrato e a punir a CONTRATADA, suspendendo 

seu direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual. 

25.2. A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, quando houver a cessão, 

sub-rogação ou transferência deste contrato a terceiro, a qualquer título, salvo se contar com 

a expressa e prévia anuência da CONTRATANTE 

25.3. A decretação de falência da CONTRATADA importará na rescisão automática e de 

pleno direito da Contratante, observado o disposto na Legislação vigente. 

25.4.  A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos 

arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com reconhecimento dos direitos da Administração, em caso 

de rescisão administrativa prevista no art. 77 da mesma Lei e as consequências contratuais 

previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no edital da licitação em epígrafe. 

25.5. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos 

previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

26. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

26.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 

27. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO À ME, EPP E MEI 

27.1. Em atendimento ao artigo 9º da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015 
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regulamentou o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas - ME, 

Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, nas licitações 

públicas no âmbito da Administração Pública Estadual, fica estabelecido:  

27.1.1. Fica reservada cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação 

de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores 

Individuais – MEI. 

27.1.2. Para os itens cujos valores estimados sejam de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será realizada licitação exclusiva às microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais, nos termos do disposto no art. 6º da Lei Estadual acima 

mencionada. 

27.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 

ao vencedor da cota principal ou, diante da sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde 

que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

27.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 

cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

27.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem 

adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 

ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades 

ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do 

art. 8º, § 4º do Decreto Federal nº 8.538/2015. 

 

28. DA SUSTENTABILIDADE 

28.1. A CONTRATADA deverá adotar como prática de sustentabilidade na execução dos 

serviços a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inservíveis, 

segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401 de 04/11/2008, bem como:  

28.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas; 

28.1.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços; 

28.2. Não são permitidas, à CONTRATADA, formas inadequadas de destinação final dos 

materiais usados originários da contratação, nos termos do art. 22 da Resolução do CONAMA 

nº 401, de 04/11/2008, tais como: 

28.2.1. Lançamento em céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 

licenciado; 

28.2.2. Queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados; 

28.2.3. Lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços, 

cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou rede de 

eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação; 

28.3. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e as sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 

procedida pela coleta seletiva para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, 

de 3 de novembro de 1995 e o Decreto nº 10.936, de 12/01/2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10936.htm#art91
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29. DA GARANTIA 
29.1. A adjudicatária quando convocada a assinar o Contrato, prestará garantia contratual 

no percentual de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, no prazo de até 15 (quinze) 

dias após a sua assinatura, devendo ter validade de até 03 (três) meses após o término da 

vigência contratual, conforme o artigo 56 da lei nº 8.666/93 e seus parágrafos. 

29.2. Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no § 1º do artigo 56 

da Lei nº 8.666/93. 

29.3. A CONTRATANTE poderá descontar do valor da Garantia toda e qualquer importância 

que lhe for devida pela Contratada a qualquer título, inclusive multas. 

29.4. Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser 

reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação 

sob pena de ser descontada na fatura seguinte. 

29.5. A garantia, ou seu saldo, somente será liberado após o integral cumprimento de todas 

as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos 

causados a CONTRATANTE ou a terceiros, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante pedido 

formal da Contratada. 

 

30. DOTAÇÃO 
As despesas decorrentes do presente objeto correrão por conta de dotação específica 
indicada por setor competente.  

 

 

 

Imperatriz (MA), 24 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Pedro Henrique dos Santos Marinho 
Coordenador de Infraestrutura – CINFRA/UEMASUL 

Portaria nº 444/2022 
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APÊNDICE A 

QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 
 

ITEM 

ESPECIFICAÇÕES 

UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) DESCRIÇÃO 

TIPO/ 
CAPACIDADE 

EM BTU'S 

LOTE I - IMPERATRIZ 

1 

Manutenção 
Preventiva (Sem 

Reposição de 
Peças) em 

Aparelhos tipo 
SPLIT  

HI WALL - 9000 UND 80 207,89 16.631,20 

HI WALL - 12000 UND 90 249,67 22.470,30 

HI WALL - 18000 UND 140 228,47 31.985,80 

HI WALL - 24000 UND 140 267,22 37.410,80 

HI WALL - 30000 UND 360 243,94 87.818,40 

PISO-TETO 30000 UND 360 306,67 110.401,20 

HI WALL - 36000 UND 8 326,34 2.610,72 

HI WALL - 60000 UND 4 327,17 1.308,68 

2 

Manutenção 
Corretiva (Com 
Reposição de 

Peças) em 
Aparelhos tipo 

SPLIT  

HI WALL - 9000 UND 34 333,33 11.333,22 

HI WALL - 12000 UND 64 355,39 22.744,96 

HI WALL - 18000 UND 68 385,89 26.240,52 

HI WALL - 24000 UND 106 478,64 50.735,84 

HI WALL - 30000 UND 230 551,00 126.730,00 

PISO-TETO 30000 UND 108 577,39 62.358,12 

HI WALL - 36000 UND 5 762,22 3.811,10 

HI WALL - 60000 UND 4 812,89 3.251,56 

3 
Instalação de Ar 

Condicionado (novos 
e usados) 

HI WALL - 9000 UND 40 291,11 11.644,40 

HI WALL - 12000 UND 60 360,00 21.600,00 

HI WALL - 18000 UND 50 317,33 15.866,50 

HI WALL - 24000 UND 55 354,92 19.520,60 

HI WALL - 30000 UND 110 435,49 47.903,90 

PISO-TETO 30000 UND 105 580,17 60.917,85 

4 
Desinstalação de Ar 

Condicionado 

HI WALL - 9000 UND 15 118,33 1.774,95 

HI WALL - 12000 UND 35 106,26 3.719,10 

HI WALL - 18000 UND 36 128,01 4.608,36 

HI WALL - 24000 UND 42 143,11 6.010,62 

PISO-TETO 30000 UND 102 153,62 15.669,24 

HI WALL - 30000 UND 80 187,42 14.993,60 

HI WALL - 60000 UND 2 183,33  366,66 

TOTAL R$ 843.182,25 
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QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 
 

ITEM 

ESPECIFICAÇÕES 

UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) DESCRIÇÃO 

TIPO/ 
CAPACIDADE 

EM BTU'S 

LOTE II - AÇAILÂNDIA 

1 

Manutenção 
Preventiva (Sem 

Reposição de 
Peças) em 

Aparelhos tipo 
SPLIT  

HI WALL - 9000 UND 12 207,89 2.494,68 

HI WALL- 12000 UND 22 249,67 5.492,74 

HI WALL - 18000 UND 24 228,47 5.483,28 

HI WALL - 24000 UND 24 267,22 6.413,28 

HI WALL - 30000 UND 55 243,94 13.416,70 

2 

Manutenção 
Corretiva (Com 
Reposição de 

Peças) em 
Aparelhos tipo 

SPLIT  

HI WALL - 9000 UND 10 333,33 3.333,30 

HI WALL - 12000 UND 8 355,39 2.843,12 

HI WALL - 18000 UND 6 385,89 2.315,34 

HI WALL - 24000 UND 8 458,04 3.664,32 

HI WALL - 30000 UND 35 551,00 19.285,00 

3 
Instalação de Ar 

Condicionado (novos 
e usados) 

HI WALL - 9000 UND 9 291,11 2.619,99 

HI WALL - 12000 UND 10 360,00 3.600,00 

HI WALL - 18000 UND 8 317,33 2.538,64 

HI WALL - 24000 UND 12 354,92 4.259,04 

HI WALL - 30000 UND 45 435,49 19.597,05 

4 
Desinstalação de Ar 

Condicionado 

HI WALL - 9000 UND 10 118,36 1.183,60 

HI WALL - 12000 UND 18 106,26 1.912,68 

HI WALL - 18000 UND 18 128,01 2.304,18 

HI WALL - 24000 UND 11 143,11 1.574,21 

HI WALL - 30000 UND 25 153,62 3.840,50 

TOTAL 108.171,65 
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QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 
 

ITEM 

ESPECIFICAÇÕES 

UNID QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) DESCRIÇÃO TIPO/ CAPACIDADE EM 

BTU'S 

LOTE III - ESTREITO  

1 

Manutenção 
Preventiva (Sem 

Reposição de 
Peças) em 

Aparelhos tipo 
SPLIT  

HI WALL - 9000 UND 13 207,89 2.702,57 

HI WALL - 12000 UND 25 249,67 6.241,75 

HI WALL - 18000 UND 25 228,47 5.711,75 

HI WALL - 24000 UND 12 267,22 3.206,64 

HI WALL - 30000 UND 50 243,94 12.197,00 

PISO-TETO 30000 UND 10 306,67 3.066,70 

2 

Manutenção 
Corretiva (Com 
Reposição de 

Peças) em 
Aparelhos tipo 

SPLIT  

HI WALL - 9000 UND 7 333,33 2.333,31 

HI WALL - 12000 UND 18 355,39 6.397,02 

HI WALL - 18000 UND 18 399,03 7.182,54 

HI WALL - 24000 UND 12 510,16 6.121,92 

HI WALL - 30000 UND 38 621,74 23.626,12 

PISO-TETO 30000 UND 8 577,39 4.619,12 

3 
Instalação de Ar 

Condicionado 
(novos e usados) 

HI WALL - 9000 UND 15 291,11 4.366,65 

HI WALL - 12000 UND 15 360,00 5.400,00 

HI WALL - 18000 UND 17 355,56 6.035,00 

HI WALL - 24000 UND 30 405,20 12.156,00 

HI WALL - 30000 UND 25 435,49 10.887,25 

PISO-TETO 30000 UND 4 580,17 2.320,68 

4 
Desinstalação de Ar 

Condicionado 

HI WALL - 9000 UND 8 118,36 946,88 

HI WALL - 12000 UND 11 106,26 1.168,86 

HI WALL - 18000 UND 8 128,01 1.024,08 

HI WALL - 24000 UND 8 143,11 1.144,88 

HI WALL - 30000 UND 12 153,62 1.843,44 

PISO-TETO 30000 UND 4 187,42 749,68 

TOTAL 131.459,36 
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ANEXO II 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

____________________________, xx de xxxxx de xxxx. 

 

Prezados Senhores, 

 

_______________(empresa), com sede na cidade de ____________________, na Rua 

_______________, nº _______, inscrita no CNPJ/MF sob o número ________________, 

número de telefone _______________ e endereço eletrônico _______________________ 

neste ato representada por _________________________, portador do CPF nº 

_________________ e RG nº _________________, abaixo assinado, propõe a 

Coordenadoria de Infraestrutura da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, 

os preços infra discriminados, para a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalações e desinstalações de aparelhos de 

ar condicionados, instalados ou a serem instalados nos campi da Universidade Estadual da 

Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, localizados nas cidades de Imperatriz, 

Açailândia e Estreito, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios, 

incluindo deslocamentos e mão-de-obra, para fins de atender às necessidades desta IES, 

conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência, objeto do Pregão 

Eletrônico nº 003/2022 - CSL/UEMASUL: 

 

a) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data de sua abertura. 

b) Prazo para execução dos serviços: realizar a execução dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, serviços de 

instalação e desinstalação no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a partir do recebimento 

da Ordem de Serviço; 

c) Garantia dos serviços e peças: para os serviços executados, a garantia mínima 

de 90 (noventa) dias; pela substituição de compressor 01 (um) ano; e demais peças, a garantia 

será a oferecida pelo fabricante, no mínimo 12 (doze) meses 

d) Preço Total por extenso R$ ........ (.................................................) 

e) Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, transporte, seguros, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

 

Dados Bancários da Empresa 

Razão Social: .................. 

Nome e número do Banco: .................. 

Agência: .................. 

Conta: ....................... 

 

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa  
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ANEXO III 

 

CARTA CREDENCIAL 

 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro  

Comissão Setorial de Licitações UEMASUL – CSL/UEMASUL 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 003/2022 - CSL/UEMASUL  

Prezada Senhora,  

 

 

O abaixo assinado na qualidade de representante legal da Empresa 

________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, com sede na rua 

__________ vem pela presente informar a Vs. Sas., que o Sr.(a) 

____________________, portador do RG nº ______________ e do CPF nº 

__________, é designado para representar nossa empresa na Licitação acima 

referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e 

impugnações, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes 

ao certame 

 

Atenciosamente. 

 

 

________________, xx de xxxxxx de xxxx 

 

 

 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA 

 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro  

Comissão Setorial de Licitações UEMASUL – CSL/UEMASUL 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 003/2022 - CSL/UEMASUL  

Processo Administrativo nº 0036028/2022-UEMASUL. 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa (RAZÃO SOCIAL), com endereço na (endereço completo, telefone e 

e-mail), (cidade e estado), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (número do CNPJ), pelo seu 

representante legal infra-assinado, Sr. (NOME DOS REPRESENTANTES), portador 

(a) da cédula de identidade nº (NÚMERO DO RG DOS REPRESENTANTES) e do 

CPF nº (NÚMERO DO CPF DOS REPRESENTANTES), vem apresentar Declaração 

Consolidada nos seguintes termos: 

a) Declara, sob as penas da lei, que possui pleno conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação e que concorda com estas; 

b) Declara, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 

(dezesseis) anos e mão-de-obra infantil. 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. [   ]. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

c) Declara ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação definidos no edital, 

para participação do procedimento licitatório, nos termos da Lei, bem como 

responsabiliza-se pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante. 

d) Declara, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos 

legais para a sua qualificação e enquadramento como: 

[  ] Microempreendedor Individual (MEI); 

[  ] Microempresa (ME) nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte(EPP), instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
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dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e 

que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei 

Complementar. 

[  ] Normal. 

[  ] Outro: ___________________________________________________________. 

e) Declara, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não foi declarada 

INIDÔNEA, e que não possui fatos supervenientes impeditivos para contratar com a 

Administração Pública. 

f) Declara que se compromete à confidenciabilidade e sigilo em relação a toda e 

qualquer informação relacionada às atividades da UEMASUL que venha a ter 

conhecimento ou acesso em decorrência da prestação do serviço, comprometendo-

se ainda a devida observância da Lei Geral de Proteção de Dados. 

g) Declara que nos valores apresentados na proposta estão inclusos todos os 

custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, transporte, 

seguros, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 

h) Declara, ainda, estar ciente das sanções que lhe poderão ser impostas, 

conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de 

falsidade da presente declaração. 

________________, xx de xxxxxx de xxxx. 

 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO V 

 

 

TERMO DE VISTORIA 
 
 
 

Ref.: Pregão Eletrônico n° 003/2022 - CSL/UEMASUL  
Processo Administrativo nº: 0036028/2022 
Data:xx/xx/xxxx 
Horário:xx:xx (horário de Brasília) 
 
 

DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 003/2022, que o 

Sr.(a) _____________________, CI nº _____________, CPF nº 

__________________, representante da empresa ______________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº _____________, localizada em 

___________________________________ (endereço completo), na cidade de 

_______________, estado______________ visitou e vistoriou o(s) Equipamento(s) 

do(s) referido(s) item(ns)__________________, nesta data, às xx:xx (xxxxx), nas 

dependências da UEMASUL – Imperatriz, Açailândia e Estreito, onde tomou 

conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimento 

das obrigações assumidas relacionadas ao objeto desta licitação. 

 
 
Imperatriz/MA, xx de xxxxxxxxxxx de xxxx. 

 
 

 
 

Nome e Assinatura do Responsável 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DE VISITA/VISTORIA 

 

 

(NOME DA EMPRESA, QUALIFICAÇÃO COM CNPJ, ENDEREÇO, etc), neste ato 

representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO 

MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), 

DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) 

equipamento(s) objeto da presente licitação, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco 

por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos 

termos do Edital, do Termo de Referência e dos demais anexos que compõem o 

processo na modalidade Pregão Eletrônico de nº 003/2022, Processo Administrativo 

nº 0036028/2022. 

 
 

Xxxxxxxx/XX, _____ de __________________ de ______ 
 
 

 
 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - CSL/UEMASUL-CSL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036028/2022 – UEMASUL  

 

ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO 

E, DE OUTRO LADO, 

____________________ NA FORMA 

ABAIXO. 

 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – 

UEMASUL, autarquia estadual integrante da administração indireta do Estado, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 26.677.304/0001-81, isenta de inscrição estadual, situada na Rua 

Godofredo Viana, nº 1300, Centro, Imperatriz/MA, neste ato representada por sua 

representante legal, _________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º _______________, inscrito(a) no CPF sob o n.º _____________, 

residente e domiciliado(a) na ____________________________, na cidade de 

_________________, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a 

empresa ______________________, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 

________________, Inscrição Estadual n.º _____________, com sede na 

_________________________ ___________________, neste ato representada por 

seu representante legal, __________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º ___________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º 

_____________, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o 

presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 003/2022 - 

CSL/UEMASUL, Processo n.º 0036028/2022, submetendo-se as partes aos 

preceitos instituídos pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, 

pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pela Lei Estadual nº 

9.529, de 23 de dezembro de 2011, regulamentada pela Lei nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015 e Decreto Estadual nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, assim 

como as demais legislações aplicadas à matéria e ainda pelas condições do Edital e 

às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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O presente CONTRATO tem por objeto Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalações e 

desinstalações de aparelhos de ar condicionados, instalados ou a serem instalados 

nos campi da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, 

localizados nas cidades de Imperatriz, Açailândia e Estreito, com fornecimento e 

substituição de peças, componentes e acessórios, incluindo deslocamentos e mão-

de-obra, para fins de atender às necessidades desta IES, conforme condições e 

especificações, de acordo com o Termo de Referência do Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO N.º 003/2022 - CSL/UEMASUL, e a proposta, partes integrantes deste 

instrumento independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

O valor total deste contrato é de R$ ________ (___________________). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

UEMASUL 

EXERCÍCIO: 2022 

ITEM: 33390392600 

NATUREZA: 3339039 

PLANO INTERNO: 002021 – CAMPISUL – UEMASUL 

FONTE: 103 – RECURSO DESTINADO AO ENSINO SUPERIOR 

PÚBLICO ESTADUAL 

VALOR 

R$ 1.082.813,26 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do Contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado sua 

duração a 60 (sessenta) meses , na forma da legislação aplicável. 

CLÁSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

6.1 A Contratada, que não for enquadrada como ME e EPP, deverá subcontratar 

de 10% a 30% (dez a trinta por cento), considerando o valor total da sua proposta, 

atendendo assim o disposto no art. 8º, inciso I, da Lei Estadual nº 10.403 de 29 de 

dezembro de 2015. 

6.2 As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e 

Microempreendedores individuais – MEI a serem subcontratadas deverão estar 

indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem 

fornecidos e seus respectivos valores; 
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6.3 No momento da habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, juntamente 

com a sua, a documentação das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte 

– EPP e Microempreendedores Individuais – MEI exigida no edital, inclusive a 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais subcontratados, sendo de sua responsabilidade a 

atualização da referida documentação durante a vigência contratual, sob pena de 

rescisão, aplicando-se para regularização das eventuais pendências o prazo previsto 

no §2° do art. 5º da Lei Estadual nº 10.403/2015. 

6.4 A Contratada fica obrigada a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando a UEMASUL, sob 

pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade 

da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada. 

6.5 Caso seja comprovado que a empresa subcontratada deixe de honrar com seu 

compromisso contratual em decorrência de imperícia, negligência, má gestão ou em 

razão de outra prática danosa punida pela legislação aplicada à matéria, a empresa, 

independente das demais sanções civis e criminais que se fizerem requeridas, será 

declarada inidônea e impedida de participar diretamente ou como subcontratada de 

outros certames licitatórios no âmbito da Administração Pública Estadual, nos termos 

da lei. 

6.6 A Contratada se responsabiliza pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

6.7 A Contratada responderá solidariamente na parte que lhe couber aos serviços 

acessórios vinculados à empresa subcontratada. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A requisição dos serviços ocorrerá sempre após a emissão da “Ordem de Serviço”, a 

ser assinada pela UEMASUL, autorizando o serviço conforme necessidade, contendo 

a informação dos itens, quantidades, preços unitários e totais. 

CLÁUSULA OITAVA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 O objeto caracteriza-se como serviço continuado, sem alocação de mão de 

obra exclusiva, a serem realizados nos campi da UEMASUL nas cidades de 

Açailândia, Estreito e Imperatriz.  

8.2 Os serviços se darão sempre sob demanda, devendo ser precedidos de Ordem 

de Serviço devidamente assinada pelo fiscal do contrato.  

8.3 As especificações e quantitativos dos serviços estão no Apêndice A do Termo 

de Referência. 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

9.1 A execução do objeto se dará através de Empreitada por Preço Unitário 
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9.2 A adoção desse sistema se justifica pela diversidade das unidades constantes 

no objeto e dos serviços necessários para seu bom funcionamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 Garantia dos Serviços e Peças: 

10.1.1 A CONTRATADA deverá oferecer: 

10.1.1.1 para os serviços executados, a garantia mínima de 90 (noventa) dias; 

10.1.1.2 pela substituição de compressor 01 (um) ano; e 

10.1.1.3 demais peças, a garantia será a oferecida pelo fabricante, no mínimo 12 

(doze) meses. 

10.1.1.4 A contratada deverá prestar assistência técnica de manutenção preventiva 

e corretiva durante todo período de garantia, valendo-se dos técnicos credenciados, 

que efetuarão os consertos. 

10.1.2 Do horário de execução: 

10.1.2.1 Os serviços deverão ser executados em dias úteis, de segunda a sexta-

feira, das 08:00 às 18:00, nos locais indicados pela Coordenadoria de Infraestrutura 

da UEMASUL, com emprego de pessoal, equipamento e materiais suficientes à 

eficiente execução do contrato; 

10.1.2.2 É de considerar que como forma de não comprometer as atividades dos 

setores onde estão instalados os aparelhos, os serviços poderão vir a ser realizados 

nos fins de semana e feriados, nas situações em que for necessário o desligamento 

dos equipamentos, assim como a disponibilização do espaço dos setores, para melhor 

execução dos serviços; 

10.1.2.3 Deverá ser respeitada a jornada máxima de trabalho permitida por lei, 

sendo facultada à Contratada, dentro do horário disposto no subitem 10.1.2.1., supra, 

a alteração do horário ou da distribuição da equipe, para melhor atendimento das 

necessidades do serviço; 

10.1.2.4 Para qualquer execução de serviços em horário diferente do estipulado 

deverá a Contratada solicitar à Contratante autorização, mediante pedido escrito 

dirigido ao Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 

com os seguintes dados: data(s), horário(s), local(is), serviço(s), nome(s) do(s) 

profissional(is) designado(s), identificação das portas e acessos a serem abertos. 

10.2 Definições a considerar: 

10.2.1 Manutenção Preventiva: conjunto de atividades técnicas e administrativas 

destinadas a prevenir a ocorrência de falhas ou defeitos nos aparelhos, definidas 

neste instrumento, preservando a funcionalidade do mesmo, conforme normas 

técnicas específicas e demais especificações constantes do Termo de Referência; 

10.2.2 Manutenção Corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras, 

defeitos e imperfeições definidas neste instrumento, mantendo-as em perfeito 

funcionamento e em plena capacidade. 

10.3 Das especificidades da execução dos serviços: 



 
 
 

61 
Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0036028/2022 
Rubrica   

10.3.1 Da Execução: Todos os serviços nos campi da Universidade Estadual da 

Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, inclusive os serviços de periodicidade 

mensal, dar-se-ão por demanda e em conformidade com o cronograma previamente 

informado à empresa contratada pela UEMASUL, neste, constarão o quantitativo, a 

capacidade de BTU/h, bem como localização/endereços dos locais contemplados; 

10.3.2 Do Prazo: Realizar a execução dos serviços de manutenção preventiva e 

corretiva no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, serviços de 

instalação e desinstalação no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço, sempre em conformidade com o cronograma. 

10.4 Do planejamento e acompanhamento: 

10.4.1 O planejamento e acompanhamento dos serviços, pela Contratada, 

compreendem observadas as disposições, em especial, as previstas no artigo 6º, da 

Portaria 3.523/98, do Ministério da Saúde, bem como da NBR 13.971 de 01/2014 da 

ABNT, como se segue: 

10.4.1.1 Na hipótese de não aprovação do cronograma pelo Fiscal do Contrato terá 

a Contratada o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data da notificação, para 

apresentar novo cronograma com os ajustes necessários; 

10.4.1.2 Elaboração de estudos de viabilidade técnico-econômica de possíveis 

modificações não estruturais das instalações existentes; emissão de relatórios 

(quando solicitado pelo fiscal) sobre condições das instalações elétricas dos 

equipamentos instalados, bem como relativamente ao consumo de energia elétrica, 

gasto com os equipamentos de refrigeração por localidade e/ou por aparelho, quando 

solicitado expressamente pelo Fiscal do Contrato. 

10.5 Do recebimento do objeto: 

10.5.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

10.5.1.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

10.5.1.2 Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria após a verificação da qualidade do serviço e que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

10.5.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

10.6 Dos locais 

10.6.1 Os serviços deverão ser executados em todas as edificações pertencentes a 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão e aquelas que vierem a 

servir de funcionamento para as atividades da instituição no futuro. 

10.6.1.1 Açailândia: Rua Topázio, 100 – Vila São Francisco – Açailândia/MA  
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10.6.1.2 Estreito: Avenida Brejo do Pinto, S/N – Brejo do Pinto – Estreito/MA 

10.6.1.3 Imperatriz: Rua Godofredo Viana, 1300 – Centro – Imperatriz/MA 

Rua Monte Castelo, S/N – Centro – Imperatriz/MA 

Rodovia BR – 010, S/N, Colina Park – Imperatriz/MA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS FERRAMENTAS, PEÇAS, 

PROFISSIONAIS E UNIFORMES 

11.1 Das ferramentas: 

11.1.1 Todas as ferramentas, equipamentos de manutenção e/ou instalação e 

aparelhos mecânicos ou eletrônicos de aferição, regulagem ou ajuste, necessários 

para a execução dos serviços objeto deste Contrato, deverão ser providenciados e 

fornecidos aos técnicos pela Contratada, não recaindo sobre a Contratante nenhuma 

responsabilidade quanto ao desgaste ou dano parcial ou total dos mesmos; 

11.1.2 Deverá a Contratada empregar na execução dos serviços apenas material, 

equipamentos, ferramentas e utensílios em bom estado de conservação e próprio para 

uso, inócuos à saúde humana, e cuja aplicação não cause danos ao patrimônio. 

11.2 Das peças: 

11.2.1 As substituições de peças, componentes e acessórios, serão fornecidas pela 

CONTRATADA, como também, os equipamentos, ferramentas e demais insumos 

necessários a execução dos serviços são de responsabilidade única e exclusiva da 

CONTRATADA, sem ônus para a UEMASUL; 

11.2.2 Quando necessário a substituição de peças, devem sempre ser trocadas por 

outras peças novas e originais com garantia do fabricante e ainda em consonância 

com os valores registrados na proposta, edital e demais documentos pertinentes; 

11.2.3 Todas as peças destinadas à reposição fornecidas pela Contratada, deverão 

ser novas (sem uso) e originais, com características técnicas iguais ou superiores às 

defeituosas, com garantia de 12 (doze) meses, ou garantia do fabricante, ficando 

estabelecido que as peças novas colocadas em substituição às defeituosas tornar-se-

ão de propriedade do Contratante; 

11.2.4 As peças substituídas serão de propriedade da UEMASUL, e deverão ser 

guardadas e devidamente identificadas com o número da Ordem de Serviço da 

instalação respectiva, e liberadas para desfazimento após conferência pelo Fiscal do 

contrato; 

11.2.5 A Contratada deverá fornecer todas e quaisquer peças, materiais e 

equipamentos necessários à manutenções e instalações; 

11.2.6 Após solicitação emitida pelo Fiscal do contrato para substituição de peça ou 

equipamento danificado, inadequado ou de má qualidade, utilizado na execução dos 

serviços, a Contratada terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para 

substituição. 

11.3 Dos profissionais: 
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11.3.1 Caberá à Contratada selecionar e preparar uma equipe de profissionais com 

especialização e quantidade para prestar de forma satisfatória os serviços 

contratados, no horário determinado neste Contrato. 

11.4 Dos uniformes: 

11.4.1 A Contratada fornecerá os uniformes necessários, com logotipo ou nome da 

empresa e crachá de identificação, com fotografia recente; 

11.4.2 Os profissionais alocados no serviço deverão receber o quantitativo de 02 (dois) 

uniformes, sendo um conjunto de uniformes no início do Contrato e, posteriormente, 

um conjunto novo a cada seis meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS 

12.1 A periodicidade da execução dos serviços em todos os casos, será sempre sob 

demanda oficializada pela contratante através da “Ordem de Serviço”. 

12.2 Periodicidade Mensal: 

12.2.1 Limpeza dos filtros; 

12.2.2 Limpeza do elemento filtrante; 

12.2.3 Verificação e eliminação de frestas dos filtros; 

12.2.4 Corrigir vazamento de água; 

12.2.5 Verificação da operação de drenagem de água da bandeja, com limpeza do 

dreno; 

12.2.6 Eliminação da sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina 

e na bandeja; 

12.2.7 Remoção da unidade evaporadora para limpeza; 

12.2.8 Verificação da vedação dos painéis de fechamento do gabinete; 

12.2.9 Verificação do estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está 

preservado e se não contém bolor); 

12.2.10 Lavagem da bandeja de condensador e serpentina com remoção do bio filme 

(lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; 

12.2.11 Limpeza do gabinete do condicionador; 

12.2.12 Verificação do ajuste, reaperto e limpeza dos componentes do quadro 

elétrico; 

12.2.13 Observação de ruídos e vibrações anormais; 

12.2.14 Limpeza das bandejas de água condensada; 

12.2.15 Verificação dos mancais e rolamentos dos ventiladores; 

12.2.16 Verificar desgastes de disjuntores, contactoras e relés; 

12.2.17 Verificar desgastes de capacitores, termostatos, chaves seletoras etc; 

12.2.18 Medir tensão e corrente dos motores e compressores; 

12.2.19 Execução de reparos, quando necessários. 

12.3 Periodicidade Trimestral: 

12.3.1 Verificação da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cabo); 

12.3.2 Verificação do fluxo de gás refrigerante; 

12.3.3 Verificação da pressão, temperatura do termostato; 
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12.3.4 Verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos 

equipamentos; 

12.3.5 Limpeza dos filtros de ar e substituí-los se necessário; 

12.3.6 Limpeza geral, interna e externa do aparelho serpentina, ventiladores, 

condensador, evaporador, bandejas de dreno com produto biodegradável; 

12.3.7 Verificar proteção termo acústico, eliminar focos de ferrugem e recuperar 

revestimentos protetores com pintura e retoque. 

12.4 Periodicidade Semestral e Anual: 

12.4.1 Revisão completa: Incluir todos os itens das rotinas mensais e trimestrais; 

12.4.2 Inspeção Periódica; 

12.4.3 Revisão elétrica; 

12.4.4 Limpeza da serpentina com produto biodegradável; 

12.4.5 Lubrificação dos ventiladores; 

12.4.6 Eliminação dos focos de ferrugem com tinta anti-corrosivas; 

12.4.7 Sempre que seu responsável técnico assim o determinar, a CONTRATADA 

deverá fazer a limpeza interna e externa dos aparelhos. 

12.4.8 A empresa CONTRATADA deverá elaborar e entregar à CONTRATANTE o 

CRONOGRAMA de execução da manutenção preventiva, com base na periodicidade 

dos serviços prevista neste Contrato. 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

13.1 Relatório de manutenção preventiva: 

13.1.1 Ao fim de cada mês a empresa apresentará o Relatório de Manutenção 

Preventiva, incluindo descrição sumária dos serviços realizados em cada 

equipamento, com a indicação da marca, modelo, nº de série de tombamento 

patrimonial do equipamento reparado, a relação de aparelhos vistoriados, 

identificando os serviços realizados em cada aparelho. 

13.1.2 Devem constar do Relatório de Manutenção Preventiva as assinaturas dos 

Coordenadores da Unidade responsável pela carga patrimonial de cada um dos 

equipamentos vistoriado. 

13.2 Relatório de Manutenção Corretiva e Substituição de Peças: 

13.2.1 Sempre que realizar serviços de natureza corretiva, a empresa CONTRATADA 

deverá elaborar Relatório da Manutenção Corretiva, entregando cópia a 

CONTRATANTE, em que deverá constar: 

13.2.1.1 Descrição sumária dos serviços de conserto realizados em cada 

equipamento, com a relação das peças substitutas, com a indicação da marca, 

modelo, nº de série de tombamento patrimonial do equipamento reparado; 

13.2.1.2 Data, hora de início e término dos serviços; 

13.2.1.3 Condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que 

possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados; 

13.3 Relatório de Instalação de Aparelhos: 
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13.3.1 Sempre que realizar serviços de instalação, a empresa CONTRATADA deverá 

seguir os procedimentos descritos no item 10.3., deste instrumento, que trata das 

“Especificidades de Execução dos Serviços”, e ainda, quando na solicitação do 

relatório, no mesmo deverá constar: 

13.3.1.1 Data, hora de início e término dos serviços; 

Condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que possam 

prejudicar a execução dos serviços de instalação dos aparelhos. 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1 A CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, obriga-se a: 

14.1.1 Emitir as respectivas Ordens de Serviço; 

14.1.2 Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto; 

14.1.3 Fornecer à contratada, todos os esclarecimentos necessários para execução 

dos serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho 

dos serviços contratados; 

14.1.4 Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, quando 

devidamente identificados às suas dependências para execução de serviços 

referentes ao objeto deste contrato; 

14.1.5 Designar representante para exercer a fiscalização dos serviços contratados 

e atestá-los; 

14.1.6 Não permitir o manuseio de equipamento para constatação de defeito no 

sistema de climatização, por pessoas que não sejam os técnicos da contratada; 

14.1.7 Rejeitar no todo ou em parte qualquer serviço executado equivocadamente ou 

em desacordo com o Termo de Referência, Edital e Contrato; 

14.1.8 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade 

constatada na prestação dos serviços; 

14.1.9 Solicitar à Contratada, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas 

de correção ou adequação dos serviços prestados; 

14.1.10 Relacionar-se com a contratada através de e-mails, ofícios e outros meios 

documentados; 

14.1.11 Observar que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação, bem como sua 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

14.1.12 Efetuar os pagamentos à contratada, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras 

em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 A CONTRATADA se obriga a: 

15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, nas 

qualidades exigidas, realizando a prestação dos serviços em conformidade com a 
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proposta apresentada e de acordo com as orientações do setor de fiscalização, 

observando sempre os critérios de qualidade nos termos da legislação vigente; 

15.1.2 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 meticulosas e constante, mantendo sempre em perfeita ordem 

todas as dependências, objeto dos serviços; 

15.1.3 Nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o 

bom andamento dos mesmos, permanecendo a disposição da contratante, em tempo 

integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executores dos 

serviços. Este encarregado terá a obrigação de reportar-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; 

15.1.4 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, 

fornecendo todos os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de 

detritos e, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação; 

15.1.5 Fornecer os materiais e equipamentos em quantidade e qualidade 

necessárias ao perfeito andamento dos serviços, observando conduta adequada na 

utilização de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios objetivando a correta 

execução dos serviços; 

15.1.6 Comunicar a UEMASUL, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente, que venha a prejudicar a prestação dos serviços, e, prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

15.1.7 Comunicar a UEMASUL de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro 

do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os 

documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem 

considerados; 

15.1.8 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 

serviços, encaminhando-os, portando atestados de boa conduta e demais referências, 

tendo funções profissionais legalmente registrada em suas carteiras de trabalho; 

15.1.9 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com 

conduta inconveniente pela Administração; 

15.1.10 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente, e promovendo-os dos Equipamentos e Proteção Individual – EPI’s; 

15.1.11 Prover toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos Postos, 

nos regimes contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente, 

não interrompendo a execução dos serviços, seja por motivo de férias, descanso 

semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não 
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terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE, 

sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com todos os 

encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

15.1.12 Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão de obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

15.1.13 Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação, qualquer 

empregado sempre que seus serviços e/ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou 

inconvenientes à CONTRATANTE; vedado o retorno dos mesmos às dependências 

da CONTRATANTE, mesmo que para cobertura de licenças, dispensas, suspensões 

ou férias; 

15.1.14 Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 

Segurança e Medicina do Trabalho; 

15.1.15 A Contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados; 

15.1.16 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento 

pela Contratante; 

15.1.17 Providenciar a substituição imediata dos empregados em caso de férias, 

licença ou afastamentos por quaisquer motivos, fazendo a devida comunicação ao 

representante da Administração, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início 

do afastamento; 

15.1.18 A contratada ficará obrigada a repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, quaisquer objetos comprovadamente danificados ou extraviados por seus 

empregados; 

15.1.19 Os empregados em serviço possuirão vínculo empregatício exclusivamente 

com a Contratada, sendo esta responsável pelo pagamento de salários e demais 

vantagens e recolhimento de todas as obrigações e tributos pertinentes, bem assim 

por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma 

como a expressão é considerada nos artigos 30 e 60 do Regulamento do Seguro de 

Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 61.784, de 20 de novembro de 1987; 

15.1.20 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos 

nas obrigações sociais, não transfere à Administração a responsabilidade pelo seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a mesma 

renunciará expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com 

a Administração; 
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15.1.21 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação e no Contrato dela decorrente. 

15.1.22 Encaminhar, juntamente com as faturas/boletos, as certidões necessárias 

para os procedimentos de pagamento, a saber: Certidão Negativa de Débitos 

Relativos às Contribuições Previdenciárias e de Terceiros - INSS, Certidão de 

Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União (pessoa jurídica) e Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato consistem na 

verificação da conformidade do Fornecimento dos Equipamentos, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser exercido por servidor da 

UEMASUL, especialmente designado na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

16.2 O fiscal designado pela Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

16.3 As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal da 

Administração deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

16.4 Demais atribuições e responsabilidades do gestor e do fiscal de contratos no 

âmbito da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, 

estão disciplinadas no Manual Técnico de Gestão e Fiscalização de Contratos 

aprovado por meio da RESOLUÇÃO 016/2017 - CONSUN/UEMASUL. 

16.5 Figurará como fiscal do contrato o servidor lotado na Chefia de Manutenção 

Predial a época da assinatura contratual.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

17.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 

(trinta) dias, contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação de 

serviços, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente 

atestada, assinada e datada por quem de direito; 

17.2 O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA 

EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de 

pagamentos por meio da seguinte documentação: 

f) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária; 

g) Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

i) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão; 

j) Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

17.3 A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para 

retificação e reapresentação. 
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17.4 A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo 

recebimento dos Equipamentos Permanentes. 

17.5 A UEMASUL poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

17.6 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

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

ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao 

reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

18.1 Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual de 12 meses. 

18.2 Em caso de renovação contratual e mediante solicitação do Contratado, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-

se, para tanto, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

18.3 A periodicidade anual nos contratos de que trata parágrafo antecedente desta 

Cláusula será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do 

orçamento a que essa se referir. 

18.4  É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária 

de periodicidade inferior a um ano. 

18.5 Todo reajuste deverá observar as disposições do art. 65, e seus parágrafos, da 

Lei Federal nº 8.666/93, a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/SECRETARIA DE GESTÃO, 

de demais regramentos atinentes a matéria e ao caso concreto. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA SUSTENTABILIDADE 

19.1. A CONTRATADA deverá adotar como prática de sustentabilidade na execução 

dos serviços a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou 

inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401 de 04/11/2008, bem 

como:  

19.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas; 

19.1.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços; 

19.2. Não são permitidas, à CONTRATADA, formas inadequadas de destinação final 

dos materiais usados originários da contratação, nos termos do art. 22 da Resolução 

do CONAMA nº 401, de 04/11/2008, tais como: 

19.2.1. Lançamento em céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro 

não licenciado; 

19.2.2. Queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 

licenciados; 

19.2.3. Lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços, 
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cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou rede de 

eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação; 

19.3. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, 

e as sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva para reciclagem, quando couber, 

nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e o Decreto nº 10.936, de 

12/01/2022. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA 

20.1. A adjudicatária quando convocada a assinar o Contrato, prestará garantia 

contratual no percentual de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, no prazo de 

até 15 (quinze) dias após a sua assinatura, devendo ter validade de até 03 (três) 

meses após o término da vigência contratual, conforme o artigo 56 da lei nº 8.666/93 

e seus parágrafos. 

20.2. Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no § 1º do 

artigo 56 da Lei nº 8.666/93. 

20.3. A CONTRATANTE poderá descontar do valor da Garantia toda e qualquer 

importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer título, inclusive multas. 

20.4. Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá 

ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da 

notificação sob pena de ser descontada na fatura seguinte. 

20.5. A garantia, ou seu saldo, somente será liberado após o integral cumprimento 

de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de 

prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

mediante pedido formal da Contratada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINITRATIVAS 

21.1. O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora 

estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções estabelecidas no art. 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02. 

21.2.  A CONTRATADA que descumprir quaisquer das condições do Contrato, ficará 

sujeita às seguintes sanções: 

f) Advertência, aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação da 

multa.  

f.1) Descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos 

para a CONTRATANTE. 

f.2) Execução insatisfatória ou inexecução do objeto do Contrato, desde que a sua 

gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária. 

f.3) Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE. 

g) Multa sobre o valor do produto entregues em atraso, contados a partir do primeiro 

dia útil posterior ao último dia do prazo definido em Contrato. 

g.1) Até o sétimo dia de atraso, multa única de 1% (um por cento). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10936.htm#art91
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10936.htm#art91
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g.2) A partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 0,2% (dois por cento), limitada a 

10% (dez por cento) do valor do Contrato; 

g.3) 10% (dez por cento) do valor da contratação, no caso de inexecução total ou 

parcial do ajuste, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

h) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração, por 

prazo de até 05 (cinco) anos. 

i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

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

j) As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente 

com a prevista na letra ‘b’. 

21.3. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita a 

CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado constando o fundamento 

legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de 

mora. 

21.4. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias contados da data 

da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

23.1. A demora sem justificativa na execução parcial ou total do fornecimento 

autoriza a CONTRATANTE a declarar rescindido o Contrato e a punir a 

CONTRATADA, suspendendo seu direito de licitar ou contratar com a Administração 

Estadual. 

23.2. A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, quando houver a 

cessão, sub-rogação ou transferência deste contrato a terceiro, a qualquer título, salvo 

se contar com a expressa e prévia anuência da CONTRATANTE. 

23.3. A decretação de falência da CONTRATADA importará na rescisão automática 

e de pleno direito da Contratante, observado o disposto na Legislação vigente. 

23.4.  A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos 

termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com reconhecimento dos direitos da 

Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da mesma Lei 

e as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 

10.520/02 e no edital da licitação em epígrafe. 

23.5. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos 

casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES 
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Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos 

legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que 

comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do 

Estado, obedecendo ao prazo previsto na Lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca desta Cidade de Imperatriz, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 

E por estarem desta forma ajustados e contratados, assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo, 

para que produza os seus reais e jurídicos efeitos. 

 

Imperatriz, ___ de _________ de 20XX. 

 

 

CONTRATANTE: _____________________________ 

 

 

CONTRATADO: _____________________________ 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME: ______________________  

CPF: ________________________ 

 

NOME: ______________________  

CPF: ________________________ 


