
 

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

AVISO DE DISPENSA Nº 004/2022 

Processo Administrativo n.º 016/2022 

 
Torna-se público que a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, realizará Dispensa, com 

critério de julgamento menor preço unitário na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021 e demais legislação aplicável, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios 

e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários 

discriminados a seguir: 

 

Data limite para apresentação da 

propostas e documentação: 

27/09/2022  

Referência de Horário: Horário de Brasília- DF 

Endereço eletrônico para envio da 

propostas e documentação: 

compras@cabodesantoagostinho.pe.leg.br 

Link do edital: https://www.cabodesantoagostinho.pe.leg.br 

 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 

especializada em manutenção preventiva e corretiva das instalações, sistemas, equipamentos e 

aparelhos de ar condicionado tipo ACJ e do tipo split, com fornecimento de mão de obra, materiais, gás 

refrigerante e serviços afins, no edifício sede dessa Casa Legislativa, para atender as demandas dessa 

Casa Legislativa, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus 

anexos. 

1.2. A contratação ocorrerá em lote único, conforme tabela constante abaixo. 

Item Especificação Unidade Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

1.0 Contratação de empresa 

especializada em manutenção 

preventiva e corretiva das 

instalações, sistemas, 

equipamentos e aparelhos de ar 

condicionado tipo ACJ e do tipo 

split, com fornecimento de mão 

de obra, materiais, gás 

Mês 04 8.433,33 33.733,33 

mailto:compras@cabodesantoagostinho.pe.leg.br
https://www.cabodesantoagostinho.pe.leg.br/


 

refrigerante e serviços afins, no 

edifício sede dessa Casa 

Legislativa.  

Total: 33.733,33 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do global, observadas as exigências contidas 

neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

2.1. Encerrada o prazo de envio das propostas de preços, será verificada a conformidade das propostas 

enviadas e classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do menor preço 

em relação ao estipulado para a contratação. 

2.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver 

a negociação de condições mais vantajosas. 

2.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração. 

2.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem 

de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão 

de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

2.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado em ata do procedimento 

da dispensa. 

2.3 Estando o preço compatível, será analisado os documentos de habilitação, do fornecedor que 

apresentou o menor preço. 

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

apresentação. 

2.5 Será desclassificada a proposta vencedora que:  

2.5.1 contiver vícios insanáveis; 

2.5.2 não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 

2.5.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

2.5.4 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, 

desde que insanável. 

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

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta.   

2.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo solicitado pelo Agente de Contratação, desde que não 

haja majoração do preço. 

2.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 



 

2.7.2 Considera-se erro no preenchimento da proposta passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

2.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

2.9 Se a proposta for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, 

na ordem de classificação. 

2.10 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se a nova data e horário para a sua 

continuidade no sitio oficial da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. 

2.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o 

disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

 

3 HABILITAÇÃO 

3.3 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor classificado e que apresentou o 

menor preço global. 

3.4 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada nos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões. 

3.4.1 É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações das regularidades fiscal e 

trabalhista para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

quando solicitado, a respectiva documentação atualizada. 

3.4.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s). 

3.5 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementar, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 

3.6 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. 

3.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado(a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

3.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, 

sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

3.9 Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação 

Direta. 

3.9.1 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade 

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

de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação. 



 

3.10 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado 

 

4 CONTRATAÇÃO 

4.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

4.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Aviso de Contratação Direta.  

4.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.  

4.2.2 O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento 

equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

4.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 

no reconhecimento de que: 

4.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 

as disposições da Lei nº 14.133, de 2021; 

4.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta 

e seus anexos; 

4.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 

138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da 

mesma Lei. 

4.4 O prazo de vigência da contratação é de 04(quatro) meses prorrogável conforme previsão nos anexos 

a este Aviso de Contratação Direta.  

4.5 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições 

de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a 

vigência do contrato. 

 

5 SANÇÕES 

5.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 

da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

5.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 



 

5.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

5.1.3 dar causa à inexecução total do contrato; 

5.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

5.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

5.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

5.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

5.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a dispensa ou a execução do contrato; 

5.1.9 fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

5.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

5.1.10.1 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 fornecedores, em qualquer momento da dispensa. 

5.1.11  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

5.1.12  praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

5.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 5.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 5.1.1 a 5.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos 

subitens 5.1.2 a 5.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo 

prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 5.1.8 a 5.1.12, 

bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

5.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

5.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5


 

5.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

5.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

5.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

5.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

5.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente 

devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou será cobrada judicialmente. 

5.5 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

5.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

5.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, 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.  

5.8 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. 

5.9 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.  

5.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

5.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 

 

6  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

6.1   As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias: 

Poder:   Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Atividade:  01.122.132.8.1.0000 – Gestão Administrativa da Câmara Municipal 

Elemento de despesas: 33.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

 



 

7  DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

7.1 Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, 

após a realização da Prestação dos Serviços, a respectiva nota fiscal/fatura que deverá conter o valor unitário 

e total dos objetos. 

7.2 Os pagamentos serão feitos de forma fracionada, conforme a execução dos serviços em parcelas 

mensais e sucessivas. 

7.3 Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil, contados da data de entrada da nota 

fiscal/fatura. 

7.4 O valor contratado poderá ser reajustado após 1 (um) ano, tendo como base a variação de INPC-IBGE 

(Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou outro que vier a substituí-lo e estiver vigente na data do reajuste. 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1  O procedimento será divulgado no sitio da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho no endereço 

https://www.cabodesantoagostinho.pe.leg.br. 

8.2  No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 

fracassado), a Administração poderá: 

8.2.1 republicar o presente aviso com uma nova data; 

8.2.2 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao 

procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 

atendidas às condições de habilitação exigidas. 

8.2.2.1 No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

8.2.3 fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso. 

8.3 As providências dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto). 

8.4 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não 

conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da 

Administração na respectiva notificação. 

8.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

8.6 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. 

8.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação 

e classificação. 

https://www.cabodesantoagostinho.pe.leg.br/


 

8.8 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

8.9 Os fornecedores 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 de contratação. 

8.10 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

8.11 Da sessão pública será divulgada Ata. 

8.12 Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

8.12.1 ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 
8.12.2 ANEXO II - Termo de Referência 
8.12.3 ANEXO III – Declaração de inexistência de fatos Supervenientes 
8.12.4 ANEXO IV – Declaração que não emprega menor 

 
Cabo de Santo Agostinho, 12 de setembro de 2022. 

 

 

Amaury Felix da Rocha 
Diretor de Patrimônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 
 

1 Habilitação jurídica:  

1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.3 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 comprobatório de seus administradores; 

1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

1.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

2  Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente 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 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  



 

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

3 Qualificação Econômico-Financeira:  

3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

 

4 Qualificação Técnica 

4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

4.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 

principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

4.1.1.1 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 

essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a 

uma única contratação. 

4.1.1.2 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que 

deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 

serviços. 

4.1.2 Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

1.1  Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das instalações, 
sistemas, equipamentos e aparelhos de ar condicionado tipo ACJ e do tipo split, com fornecimento de 
mão de obra, materiais, gás refrigerante e serviços afins, no edifício sede dessa Casa Legislativa, através 
de contratação direta, conforme as especificações que seguem: 

 

Item Especificação Unidade Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

1.0 Contratação de empresa 

especializada em manutenção 

preventiva e corretiva das 

instalações, sistemas, 

equipamentos e aparelhos de ar 

condicionado tipo ACJ e do tipo 

split, com fornecimento de mão 

de obra, materiais, gás 

refrigerante e serviços afins, no 

edifício sede dessa Casa 

Legislativa. 

Mês 04 8.433,33 33.733,33 

Total Estimado: 33.733,33 

2. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 O valor global estimado para contratação será de R$ 33.733,33 (trinta e três mil, setecentos e trinta e 
tres reais e trinta e tres centavos).  

 

3. FUNDAMENTO LEGAL  

3.1 O objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal disposto no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/21 e alterações posteriores. 

 

4. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

4.1 O prazo para início da prestação dos serviços será de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento, 

pela Contratada, da Ordem de Início dos Serviços encaminhada pela Contratante. 

. 

 



 

5. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ares condicionados serão realizados 
na sede da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, na Rua Tenente Manuel Barbosa da Silva, 131 – 
Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE. 

 

6.GARANTIA DOS SERVIÇOS  

6.1 Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua 
data de aceite dos serviços comprovados por meio de Ordem de Serviços emitida pela Contratante. 

 

8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

8.1 Ficará encarregado do recebimento e fiscalização da execução do objeto desta licitação servidor 
designado por essa Casa Legislativa. 

 

9. DO RECEBIMENTO 

9.1 Do recebimento provisório 

9.1.1 O recebimento provisório será efetivado para efeito de posterior verificação da conformidade com a 
especificação do objeto licitado, sendo efetuado no momento da entrega, ou em até 5 (cinco) dias úteis desta, 
oficializando-se com o atestado no canhoto e frente da nota fiscal, desde que sejam verificadas as seguintes 
características:  

• Integridade da embalagem e/ou produto, sendo analisados todos os componentes a fim de identificar 
qualquer avaria ou defeito;  

• A quantidade entregue fisicamente deve corresponder à quantidade constante na nota fiscal; 
 

9.2 Do recebimento definitivo 

9.2.1 O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de entrega, 
satisfeitas as condições abaixo:  

• Compatibilidade dos bens entregues com as especificações exigidas neste Termo de Referência e 
constantes da proposta da empresa fornecedora; 

• Conformidade do documento fiscal quanto à identificação do comprador, descrição do bem entregue, 
quantidade, preços unitários e total;  

• Verificada alguma falha no fornecimento do bem, será feito o registro formal e informado à empresa 
fornecedora, para que proceda à sua correção no prazo de até 5 (cinco) dias úteis; 

• O bem que estiver em desacordo com as especificações exigidas neste instrumento ou apresentarem 
vício de qualidade ou impropriedade para o uso será recusado parcial ou totalmente, conforme o caso, e 
a empresa fornecedora será obrigada a substituí-lo em 5 (cinco) dias úteis, contados da data de 
recebimento da notificação da Administração; 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1 Realizar os serviços que trata este Termo de Referência, de acordo com a proposta apresentada e 

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



 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Contratante, observando sempre os critérios dos serviços a serem 

prestados; 

10.2 Prestar os serviços que são objetos deste Termo de Referência por meio de mão-de-obra especializada 

e devidamente qualificada, de acordo com a legislação vigente, necessária e indispensável à execução dos 

serviços;  

10.3 Iniciar a prestação do serviço para o qual foi contratado em até 05 (cinco) dias após a assinatura do 

contrato, ou mediante Ordem de Serviços emitida pela Contratante;  

10.4 Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo, quando da execução dos serviços que são objeto do presente Termo de Referência, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;  

10.5 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 

técnicos durante a execução dos serviços que lhe couber prestar, ainda que no recinto do Contratante;  

10.6 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 

bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações estabelecidas no contrato a 

ser firmado entre as partes, inclusive quanto aos preços praticados;  

10.7 Zelar pela perfeita execução dos serviços que lhe couber prestar, devendo as falhas que porventura 

venham a ocorrer, serem sanadas no prazo determinado nas obrigações contratuais previstas no contrato a ser 

firmado entre as partes;  

10.8 Prestar o serviço o qual foi contratado, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 

às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pelas normas técnicas 

da ABNT pertinentes a realização dos serviços; 

10.9 Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante inerentes ao objeto deste 

Termo de Referência;  

10.10 Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários;  

10.11 Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações nele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, sempre que exigido, os 

comprovantes de regularidade fiscal;  

10.12 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o contrato, nem subcontratar qualquer parte da prestação 

de serviço a que está obrigada; 

10.13 Comunicar a Contratante os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 

úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos comprobatórios para a respectiva aprovação, em 

até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;  

10.14 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes do trabalho, quando, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão 

com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante, ficando, ainda, esta, isenta de qualquer 

vínculo empregatício com os mesmos;  

10.15 Manter, durante todo o período de vigência do contrato, um preposto aceito pela Contratante, para 

gerenciamento dos serviços que lhe couber prestarem e representação da Contratada sempre que for 

necessário;  

10.16 Acatar as orientações, da Contratante sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 



 

10.17 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços que são objeto deste Termo de Referência, nas 

datas, quantidades e qualidade exigidas;  

10.18 Deverá realizar as intervenções necessárias, como furos, aberturas do forro de gesso, pequenos rasgos 

na alvenaria, entre outros;  

10.19 Elaborar Plano de Manutenção num prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação da Ordem 

de Início dos Serviços, com aprovação prévia do Gestor do Contrato, e deverá estabelecer rotinas de 

manutenção preventiva para os sistemas de ar-condicionado e ventilação.  

10.20 A CONTRATADA deverá seguir fielmente as rotinas de manutenção preventiva aprovadas previamente 

pela CONTRATANTE, sem prejuízo das ações e verificações que se fizerem necessárias ao perfeito 

funcionamento das instalações de ar-condicionado e ventilação; 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

11.1 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das 

normas do contrato; 

11.2 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência, por meio 

da indicação de um responsável da Contratante, nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/21 e alterações 

posteriores, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo;  

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

11.4 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de 

forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para a Contratante; 

11.5 Notificar, por escrito, a Contratada de toda e qualquer ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

11.6 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, que, ressalvados os casos de 

força maior, justificados e aceitos pela Contratante, não devem ser interrompidas;  

11.7 Emitir, Relatório referente aos serviços objeto do presente Termo de Referência, em especial, quanto 

ao acompanhamento, fiscalização da prestação de serviços e aplicação de sanções; 

11.8 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do presente Termo de Referência, 

que venham a ser solicitados pela Contratada;  

11.9 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;  

11.10 Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada. 

 
12. PENALIDADES 

12.1 – Pelo descumprimento injustificado das condições pactuadas e pela inexecução das condições de 
prestação dos serviços estipuladas, o licitante ou a Contratada ficarão sujeitos, conforme a gravidade do ato, 
às seguintes penalidades:  

a) advertência, nos casos de menor gravidade;  
b) multa, na forma do item 13.2; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Câmara Municipal do 
Cabo de Santo Agostinho, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
d) em faltas ou falhas de maior gravidade, por culpa do contratado, descaracterizado o dolo:  
d.1) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem ou motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 



 

própria autoridade que aplicou a penalidade, o que acontecerá sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. Aplicável em 
ocorrências que denotem dolo no atraso ou inexecução do contrato, fraude, falsidade documental, 
desinteresse ou qualquer atitude inidônea do contratado na execução do contrato ou durante a 
licitação; 

12.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 
a) recusa injustificada do licitante vencedor em receber a Ordem de Fornecimento no prazo 
estabelecido: 20 % (vinte por cento) sobre valor do contrato;  
b) atraso de até 10 (dez) dias para a implantação do sistema: 10% (dez por cento) sobre o valor do 
contrato, mais 0,033% por dia de atraso que exceder o prazo de 10 (dez) dias;  
c) atraso de até 20 (vinte) dias para a implantação do sistema: 20 % (vinte por cento) sobre valor do 
contrato, mais 0,033% por dia de atraso que exceder o prazo de 20 (vinte) dias; 
d) atraso superior a 30 dias, a contar do término do prazo estipulado, ensejará motivo para rescisão 
contratual, cumulativamente com a multa do item 13.2, “c”. 

12.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 
compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.  
12.4 As multas deverão ser recolhidas a conta fornecida pelo setor de finanças da Câmara Municipal do Cabo 
de Santo Agostinho, a ser informada, no prazo de 05 (cinco) úteis dias a contar da intimação, podendo a 
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho descontá-las, na sua totalidade, da fatura ou do saldo 
remanescente, caso existam.  
12.5. O valor total das multas aplicadas na vigência do contrato, excetuadas as perdas e danos, não poderá 
ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.  
12.6 A contratada, se não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento total ou parcial do objeto 
desta licitação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência 
de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato; e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiro, 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência.  
12.7 A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato, cabendo recurso de sua aplicação, nos termos do art. 165, da Lei nº 
14.133/2021. 

 
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias: 
Poder:   Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Atividade:  01.122.132.8.1.0000 – Gestão Administrativa da Câmara Municipal 

Elemento de despesas: 33.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
14. DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

a. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, 
após a realização da Prestação dos Serviços, a respectiva nota fiscal/fatura que deverá conter o valor unitário 
e total dos objetos. 
b. Os pagamentos serão feitos de forma fracionada, conforme a execução dos serviços em parcelas 
mensais e sucessivas. 
c. Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil, contados da data de entrada da nota 
fiscal/fatura. 



 

d. O valor contratado poderá ser reajustado após 1 (um) ano, tendo como base a variação de INPC-IBGE 
(Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou outro que vier a substituí-lo e estiver vigente na data do reajuste. 

 
 
Cabo de Santo Agostinho, 12 de setembro de 2022. 
 
 
 
 

Amaury Felix da Rocha 
Diretor de Patrimônio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 

 
 
 

A empresa _______________________________, CNPJ _________ para fins de participação na 

Dispensa n° 004/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada em manutenção 

preventiva e corretiva das instalações, sistemas, equipamentos e aparelhos de ar condicionado 

tipo ACJ e do tipo split, com fornecimento de mão de obra, materiais, gás refrigerante e serviços 

afins, no edifício sede dessa Casa Legislativa, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência, no Anexo I, parte integrante deste Edital, declara sob as penas da Lei, que não existem 

fatos supervenientes, que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam 

satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

Declaro também que fui plenamente informado sobre os aspectos indispensáveis á execução 

do objeto, tendo inclusive recebido os documentos pertinentes. 

 

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente. 

 
 

___________,_____de ____________de _________ 
 
 
 

___________________________________________ 
(Nome e CPF do Representante Legal) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

 
A Empresa _______________________________________, CNPJ ______________________, para 

fins de participação no Processo Licitatório nº 016/2022, Dispensa nº 004/2022, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) _______________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ______________, expedida pelo (a) ____________, DECLARA, para atender ao disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ). 
 
 
Local e data. 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


