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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N. 09/2021
PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AR CONDIOCIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
A Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Pessoa Jurídica de Direito
Público, inscrita no CNPJ sob o n. 04.039.657/0001-13, mediante seu Pregoeiro,
Edilene Dulcila Soares, designado pela Resolução n. 139, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que estará reunida no dia 22/07/2021, às 10h, na
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Arlindo Porto
Leal, 241, Centro, Edifício Sede do Poder Legislativo, nesta cidade, a fim de receber,
abrir e examinar os Envelopes contendo as Propostas e os Documentos dos
interessados em participar da licitação na modalidade Pregão Presencial Para
Registro de Preço n. 09/2021, do Tipo Menor Preço por lote, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos.
Para efeito de fundamentação legal, o procedimento licitatório obedecerá,
integralmente, a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar 123/06 (e suas
alterações), Decreto Estadual nº. 5.972/10 Decreto Estadual nº. 5.967/10 e alterações
do Decreto Estadual nº 7.477/2014, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e
a Lei n°. 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor, alterações supervenientes e
demais exigências deste Edital.
O presente Edital poderá ser retirado no site do Tribunal de Contas do Estado
do Acre (http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/),e no site da Assembleia
Legislativa do Estado do Acre (http://www.al.ac.leg.br) no banner “Avisos de
Licitações” pelo período de 12/07/2021 a 21/07/2021, bem como através de
solicitação encaminhada ao e-mail cplaleac@hotmail.com, em função da pandemia
do COVID-19.
Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou equipe de apoio indicado no
preâmbulo deste edital, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e
designados pela Administração.
1. DO OBJETO
1.1. Será objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços contínuos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de
manutenção preventiva, corretiva, instalação e remoção, inclusas troca de peças
novas e genuínas, fornecimento de gás, e elaboração do plano de manutenção e
controle de operações (PMOC), nos condicionadores de ar e aparelhos de
refrigeração pertencentes ao patrimônio da ALEAC, conforme Anexo I -Termo de
Referência deste Edital.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho: 10100101031220326260000
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
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3. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A presente ata de registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura.
4. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados nas dependências da Assembleia Legislativa,
localizado na Rua Arlindo Porto Leal, 241 – Centro, em Rio Branco - Acre.
5. DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento pelos serviços efetivamente
prestados será creditado,
mensalmente, em nome da Contratada, em conta corrente por ela
indicada,emmoedacorrentenacional,medianteordembancária,umavezsatisfeitasasform
alidades previstas nos Art.s 5º e 73, da Lei 8.666/93, e ocorrerá no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei nº8.666/93,
contado do devido ateste da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser efetuado
pelafiscalizaçãodocontratoematé05(cinco)diasúteisapósaapresentaçãodosdocumento
sdecobrança
5.2. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e atestados.
5.3. Para a realização da manutenção corretiva, com substituição de peças com
percentual de descontos indicados no termo de referência, mediante ateste do fiscal
do contrato e da Coordenadoria de Material e Patrimônio com a devida anuência do
representante da empresa contratada;
5.4. A nota fiscal/fatura que fora presentada com erro será devolvida à empresa
contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado para
pagamento, os dias que se passar em entre a data da devolução e a da
reapresentação.
5.5. Antes do pagamento a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica
nos sites oficiais, a regularidade da empresa contratada junto à Seguridade Social
(INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Justiça do Trabalho,
Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal. Tal exigência tem amparo
legal no § 3º do Art. 195 da Constituição Federal e nos Arts. 29, Incs. III e IV, e55, Inc.
XIII, da Lei nº 8.666/93. (TCU, Acórdão nº 119/2011, Plenário, Rel. Min. José Jorge,
DOUde02.02.201.
5.6. A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através da documentação mencionada
no art. 29 da Lei n. 8.666/93, cujo pagamento fica condicionado a comprovação da
referida regularidade.
5.7. No caso de incorreções nos documentos apresentados inclusive na nota
fiscal/fatura, serão os mesmos restituídos à Contratada para as correções
necessárias, não respondendo a Assembleia Legislativa por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
5.8. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à
apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para
verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos
envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora. (Art. 36, §5º da IN 06,DE
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23dedezembrode2013daSLTIdoMPOG).
6.
DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO
6.1. Estará impedida de participar de qualquer fase deste processo licitatório a
pessoa jurídica que se enquadre em uma ou mais situações a seguir:
6.1.1. Que esteja sob decretação de falência, recuperação judicial, dissolução ou
liquidação exceto, quando autorizada judicialmente, ou quando estiver com o
plano de recuperação aprovado e homologado;
6.1.2. Esteja constituída sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
6.1.3. Esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela
Comissão Permanente de Licitação da Assembleia Legislativa;
6.1.4. Seja declarada inidônea em qualquer esfera do governo, ou, ainda, sofra
penalidades imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas
hipóteses previstas no art. 87 e 88 da Lei n. 8.666 de 1993 e suas alterações.
6.1.5. Que tenha em seu quadro servidor ou parlamentar, conforme estabelece o art.
9º, inciso III, c/c os §3º e 4º, da Lei n. 8.666, de 1993;
6.1.6. Não contenha no seu CONTRATO ou estatuto social finalidade ou objetivo
compatível com o objeto deste PREGÃO;
6.1.7. Constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br (Pesquisa consolidada de Pessoa Jurídica do
TCU, incluindo CNIA, CEIS e CNE;
6.1.8. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas nas esferas
Federal, Estadual ou Municipal ou punidas com suspensão pela Assembleia
Legislativa do Estado do Acre, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição;
6.1.9. Empresas estrangeiras que não funcionem no País.
7.
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
7.1.
Poderão participar deste PREGÃO os interessados que pertencem ao ramo de
atividade do objeto desta licitação, ou os que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, no ato da
abertura da sessão.
7.2.
Será permitida a participação deste Pregão, através de remessa postal,
observado a tempestividade da recepção dos documentos e as restrições previstas no
item 8 - DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO.
7.3.
O Licitante, que incluído como membro de uma associação, ou grupo, suas
filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro,
somente poderá apresentar uma única proposta.
7.4.
Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que
dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.
7.5. A participação neste PREGÃO - SRP implica na aceitação, plena e irrevogável,
das normas constantes do presente Edital e dos seus Anexos.
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8.
DO CREDENCIAMENTO
8.1. O Representante Legal da Licitante deverá se apresentar ao Pregoeiro para
efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da sua Carteira
de Identidade ou de outra equivalente e do documento que lhe dê poderes para se
manifestar durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e
“Documentação” relativos a este Pregão.
8.2. Considera-se como Representante Legal qualquer pessoa habilitada pela
Licitante, mediante Estatuto/Contrato Social ou instrumento público/particular de
procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida.
8.2.1. Entende-se por documento credencial:
a)
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
e quando for o caso, documento de eleição de administradores ou inscrição no
registro público de empresas mercantis;
b)
Carteira de Identidade ou documento equivalente;
c)
Procuração firmada por quem detenha poderes para tanto, conforme o disposto
no ato constitutivo, estatuto ou contrato social:
c.1) A procuração por instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o
Contrato Social e suas alterações, ou com o Estatuto Social e a ata de eleição da
Diretoria em exercício, para se estabelecer a competência da outorga;
c.2) O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, renunciar
ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da Licitante
todos os atos pertinentes a este pregão.
d) Se a empresa se fizer representar por seu sócio, somente será necessária a
apresentação dos documentos elencados nas alíneas “a” e “b”.
8.2.2.
Cada credenciado poderá representar apenas uma Empresa Licitante;
8.2.3. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a
que se refere este item 8não excluirão o Licitante do certame, mas impedirão o seu
representante de se manifestar e de responder pela empresa Licitante, de formular
propostas e lances verbais, interpor recursos e de praticar qualquer outro ato
inerente a este certame, salvo apresentar contrarrazões.
8.2.3.1. Nesse caso, a Licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será
mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das
propostas e apuração do Menor Preço por lote.
8.3. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.
8.4. O representante legal ou procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser
substituído por outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a
restrição constante do subitem 8.2.
8.5. Ainda na fase de credenciamento, os representantes legais ou agentes
credenciados deverão apresentar Declaração de pleno cumprimento dos
requisitos de habilitação e Declaração de Elaboração Independente de
Proposta, conforme modelos constantes nos Anexos IV e X, fora do envelope que
contém os documentos para o credenciamento.
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8.6. Caso os representantes legais e/ou procuradores não tenham trazido a
declaração do Anexo IV e X, poderão firmá-la conforme modelo, até o momento de
abertura dos envelopes de proposta de preços.
8.7. Para o licitante que for participar do processo licitatório através de remessa
postal, deve apresentar esta Declaração em envelope separado, identificando-o da
seguinte forma:
ENVELOPE 03 - "DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO"
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 09/2021
RAZÃO SOCIAL............................................
CNPJ/MF N.....................................................
INSC. ESTADUAL N. ....................................
END. ..............................................................
FONE: (..) ...................... CEL. (..) ............
8.8. Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar nº
123/06 e suas alterações, a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
apresentar, alternativamente, nesta fase de credenciamento:
a) Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme modelo no Anexo VIII, ou
b) Documento de pesquisa de que é optante do Simples Nacional, obtido no portal
da Receita Federal no endereço: www.receita.fazenda.gov.br, ou
c) Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do Art. 8º da Instrução
Normativa nº. 103 de 30 de abril de 2007, do Diretor do Departamento Nacional de
Registro do Comércio – DNRC, que não tem prazo de vencimento, ou
d) Qualquer outro registro de cadastro oficial.
8.8.1. A falsidade da declaração objetivando benefícios da LC n. 123/2006 constitui
Crime de Falsidade Ideológica - art. 299 do CP, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
8.8.2. Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte não apresente a certidão na forma do item 8.8, poderá participar do
procedimento licitatório, sem direito, no entanto, à fruição dos benefícios previstos nos
arts. 42 a 45, da LC n. 123/2006.
8.8.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou
procurador para mais de uma empresa licitante, para disputar o mesmo lote.
9. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em
conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário do certame, os
seguintes documentos:
a) Documentos relacionados no item do Credenciamento, conforme situação
individual de cada licitante, junto com a Declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme anexo IV;
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b) 01 (um) envelope contendo a proposta de preços (ENVELOPE Nº 1);
c)
01 (um) envelope contendo os documentos de habilitação (ENVELOPE Nº 2);
d) 01 (um) envelope contendo o documento de credenciamento (Anexo IV Declaração que cumpre os requisitos do edital), (ENVELOPE Nº 03), para os casos
em que o licitante participe do processo licitatório através de remessa postal.
9.2.Não será admitido o encaminhamento de propostas de preços ou documentação
de habilitação via fax ou por outro meio eletrônico.
9.3. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante da Licitante
apresentará e entregará os envelopes contendo as propostas de preços e os
documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir do encerramento do
credenciamento, a admissão de novos Licitantes.
9.4. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo
em seu exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS"
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 09/2021
RAZÃO SOCIAL............................................
CNPJ/MF N.....................................................
INSC. ESTADUAL N. ....................................
END. ..............................................................
FONE: (..) ...................... CEL. (..) ............
9.5. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado,
contendo em seu exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 02 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 09/2021
RAZÃO SOCIAL............................................
CNPJ/MF N....................................................
INSC. ESTADUAL N. ....................................
END. ..............................................................
FONE: (..) ...................... CEL. (...) ............
9.6.

Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o
Envelope 02- Documentos de Habilitação.

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via, digitada, redigida
com clareza, em Língua Portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo Representante Legal da
Licitante.
10.2. Nas propostas deverão constar todos os itens descritos no Termo de
Referência - Anexo I e no modelo de carta proposta constante do Anexo III.
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10.3. Na Proposta de Preços, deverá constar sob pena de desclassificação:
10.3.1. Serão desclassificadas as empresas que apresentarem propostas com
percentual de desconto inferior a 6,66% para o item 51, do lote.
10.4. Apresentar preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo
com duas casas decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas a execução dos serviços e o fornecimento das
peças.
10.5. As licitantes deverão cotar todos os itens que compõem o lote, objetos
descritos neste Termo de Referência.
10.6. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
10.7. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da
proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da
mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de
acréscimos a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus
adicionais.
10.8. Nas entradas de mercadorias, bens ou serviços destinados a pessoas físicas
ou jurídicas, desde que não contribuintes do ICMS e desde que não tenha havido
cobrança do imposto com alíquota interna do Estado de origem, adotar-se-á a
aplicação de carga tributária correspondente à diferença entre a alíquota interna e a
interestadual.
10.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da
Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
10.10. Serão desclassificadas e inaceitáveis as propostas:
a) cujos valores, após rodada de lances e/ou negociação, ficarem superior ao
estimado pela ALEAC;
b) cujos valores finais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente
inexequíveis. Serão considerados inexequíveis aqueles cuja viabilidade não tenha
sido demonstrada pelo Licitante, quando requeridos.
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor
Preço por lote, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste Edital.
11.2. O critério de julgamento da licitação será Menor preço por Lote, sendo que
para os itens 01 a 50 serão por menor preço por lote, para o item 51 – maior
percentual de desconto do serviço.
11.3. Iniciada a abertura dos envelopes de propostas, não será permitida a
participação no certame de outros licitantes.
11.4. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, todas
as empresas devidamente credenciadas, com poderes para ofertar lances e com
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propostas de acordo com o Edital, poderão ofertar lances verbais e sucessivos,
até a proclamação do primeiro classificado.
11.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
11.6. O Pregoeiro convidará individualmente todos os licitantes presentes, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais iniciando-se do licitante que
ofertou a proposta de menor preço para a de maior preço, conforme estabelece
o Decreto Estadual n. 5.972/2010, artigo 11, inciso XIV.
11.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pela Licitante, para efeito de ordenação das propostas.
11.8. A fase de disputa de lances verbais se encerrará quando todos os licitantes
presentes tiverem se manifestado, iniciando-se em seguida novas rodadas, com
exclusão dos desistentes, até quando na abertura da última rodada de lances só restar
uma proposta - sem concorrente para cobri-la, que será definida como proposta
classificada em 1º lugar.
11.9. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
11.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito.
11.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o Envelope 02,
contendo a documentação de habilitação da Licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
11.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a Licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do Certame.
11.13. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo
a respectiva Licitante declarada Vencedora e a ela adjudicado o objeto do Certame.
11.14. Nas situações previstas nos itens 11.7, 11.8 e 11.9, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
11.15. Em seguida, será realizada uma única rodada de lances com todos os licitantes,
a exceção do primeiro classificado para determinar o segundo e demais colocados.
Nesta rodada de lances o licitante poderá ofertar lance com valor inferior ao último por
ele mesmo ofertado e diferente dos já registrados pelo pregoeiro.
11.16. Havendo empate entre dois ou mais licitantes quando houver igualdade
de valores ofertados entre as propostas escritas e não haja lances para definir o
desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado
durante a sessão do presente Pregão.
11.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no item 25 deste Edital.
11.18. O Pregoeiro solicitará da empresa vencedora, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis após a sessão que lhe adjudicou o objeto deste pregão, nova proposta
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escrita de preços contemplando o lance final ofertado. O descumprimento dessa
condição importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste edital, sendo facultado à administração do órgão promotor do certame,
convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação.
11.19. O Pregoeiro observará nas propostas de preços que atenderem aos requisitos
do edital e seus anexos falhas ou erros, os quais serão corrigidos da forma seguinte:
a)
Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso:
prevalecerá o valor por extenso;
b)
Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o resultado será
corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço
total;
c)
Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente
será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o
produto;
d)
Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e
retificando-se a soma;
e)
Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.
11.20. Da reunião, lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e
Licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de
apoio, sendo-lhes facultado esse direito.
12. DA HABILITAÇÃO - (Envelope 02)
12.1. As Licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação
devidamente atualizados, em envelope separados da Proposta de Preços, devendo
ser entregue no local e prazo mencionados no preâmbulo deste Edital, em fotocópia
autenticada ou fotocópia simples acompanhada do respectivo original e inserida em
envelope lacrado, o qual conterá na parte externa, além da palavra
“DOCUMENTAÇÃO”, a indicação “ENVELOPE 02”,nome e endereço da empresa e
o número deste PREGÃO.
12.2. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome
do licitante, com o número do CNPJ preferencialmente, e com endereço respectivo,
devendo ser observado o seguinte;
12.2.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número
do CNPJ da matriz, ou;
12.3. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do
CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por
constar
no
própriodocumentoqueéválidoparamatrizefiliais,bemassimquantoaoCertificadodeRegul
aridadedo FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a
centralização, ou; se o licitante fora matriz e a prestadora dos serviços fora filial, os
documentos deverão ser apresentados com o número do CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente;
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12.4. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ
da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em
nome da Matriz.
12.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA
12.5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
12.5.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e na hipótese de sociedade por
ações, acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores. Os
documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
consolidação respectiva;
12.5.3.Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil,
acompanhada de prova da composição da diretoria em exercício;
12.5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
12.5.5. 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.
12.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
12.6.1.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Unificada da
Fazenda Federal, compreendendo: Dívida Ativa da União, Quitação de Tributos
Federais e Contribuições Previdenciárias- INSS);
12.6.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com
efeitos de Negativa, de acordo com a lei nº. 12.440/2011
12.6.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo
Estado relativa ao domicílio ou sede do Licitante, da Dívida Ativa da Fazenda
Estadual;
12.6.4. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo
Estado relativo ao domicílio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
12.6.5.Certidão Negativa de Débito - CND, ou Certidão Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Município relativo ao domicílio ou sede do Licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
12.6.6.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
12.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
12.7.1.Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou Certidão
Negativa de Ação Cível em que não conste ação de falência/recuperação judicial/
concordata/extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica,
expedida a menos de 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.
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12.7.2. Balanço patrimonial e a demonstração de resultado contábeis do último
exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação, devidamente assinados pelo proprietário
e profissional de contabilidade e/ou Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
a) O último exercício social para o registro dos balanços nos órgãos competentes será
aquele estabelecido no art. 1.078 do Código Civil Brasileiro, qual seja, 30 de abril do
ano seguinte. Tal prazo, não se aplica as empresas tributadas com base no lucro
real que utilizam o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que será até
o último dia útil do mês de maio do ano seguinte.
b) Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis assim apresentados:
b.1) publicados em Diário Oficial; ou
b.2) publicados em jornal de grande circulação; ou
b.3) por cópia registrada no órgão de registro público competente da sede ou
domicilio da licitante; sendo também admitida a autenticação pelo Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED mediante apresentação do comprovante de autenticação
digital;
b.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no órgão de registro
público competente da sede ou domicílio da licitante – inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento.
c)Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário
Oficial ou jornal de grande circulação da sede do Licitante;
d) Para Sociedades Limitadas, cópias autenticadas devendo ser assinadas por
técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador da
sociedade.
e) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Livro Diário, onde
foram transcritos o Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado, devendo ser
assinado por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo
administrador da sociedade empresária
f) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham
Balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido com data de até 90
(noventa) dias anterior à data de abertura da licitação.
12.7.3.O licitante deverá comprovar através seu balanço, que possui Patrimônio
Líquido igual ou superior a 10% do valor de sua proposta, na forma da lei, de acordo
com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93. Se o certame for dividido em lotes
a exigibilidade será igual ao somatório das propostas que a licitante ofertar, que serão
deduzidas de seu Patrimônio Líquido à medida de sua participação e até o limite
deste, como requisito necessário para garantir que a contratada cumprirá as
obrigações originadas da adjudicação.
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12.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.8.1.Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido
da proposta melhor classificada, em diligência, que apresente cópia autenticada do
contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado,
(conforme modelo - Anexo V).
12.8.2. Apresentar Declaração Formal de Disponibilidade de Recursos e Profissionais
necessários para a realização dos serviços, de acordo com o Artigo 30, § 6º da Lei
Federal nº 8.666/1993(conforme modelo - Anexo IX).
12.8.3. Apresentar Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU - Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo –CAU ou CRT Conselho Regional dos Técnicos Industriais da pessoa jurídica e do tecnólogo na
área de refrigeração e ar condicionado ou engenheiro mecânico ou industrial na
modalidade mecânica ou mecânicos eletricistas ou operacionais na área de
refrigeração e ar condicionado, que faça parte da equipe técnica e sua comprovação
do vínculo empregatício e acervo técnico (CAT) na execução de manutenção de
aparelhos de ar condicionado com potência de até 5TR.
12.8.4. A comprovação de vínculo profissional se fará: a) por contrato de prestação
de serviço celebrado de acordo com a legislação civil; b) por meio de cópia da CTPS
– Carteira de Trabalho e Previdência Social acompanhada; da cópia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante; c) declaração de disponibilidade ou
futura contratação com anuência do profissional; ou d) por meio de Contrato Social
da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA para o sócio ou proprietário.
12.8.5. DA VISITA TENICA:
a) Todos os licitantes interessados em participar do certame, PODERÃO efetuar a
vistoria no local onde serão executados os serviços, objeto deste termo, visando
conhecer todos os aspectos técnicos e condições locais para a execução, instalação,
implementação e operacionalização do objeto detalhado no Termo de Referência,
estando perfeitamente inteirados das condições necessárias à execução dos serviços
relacionados ao objeto a ser contratado;
b)Será emitido Declaração de Visita Técnica pela Coordenadoria de Patrimônio e
Material. A visita deverá ser agendada de segunda-feira à sexta feira, no horário de
8h às 13h, através do telefone (68)3213-4115, com o Sr. Francisco Rodines de Araújo
Silva.
c)O prazo para vistoria terá início a partir do segundo dia após a publicação do edital
até o segundo dia anterior à data de abertura do processo licitatório, devendo ser
realizada por responsável indicado pela empresa licitante.
d)Entretanto, a visita Técnica não será obrigatória, mas a empresa que não efetuá-la,
deverá que apresentar Declaração Formal assinada por responsável indicado pela
empresa, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ao
local e condições de instalações, assumindo total responsabilidade por esta
declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento
declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, sob
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as penalidades da lei, conforme Modelo Anexo XI, devendo esta declaração constar
do envelope de Habilitação, sob pena de inabilitação.
12.8. OUTRAS COMPROVAÇÕES:
12.9.1.
Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à
Criança e ao Adolescente, emitida pela Delegacia Regional do Ministério do Trabalho
da sede da Licitante ou Declaração feita pela Licitante (conforme modelo - anexo VIII),
em cumprimento do inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal e,
12.9.2.
Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, na forma do § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93.
12.9.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação devem estar em nome
da Licitante, com o número do CNPJ.
12.10. Havendo falha da documentação habilitatória, desde que esta retrate situação
fática ou jurídica já existente na data estipulada da abertura da licitação, será aberto o
prazo para seu saneamento em 02 (dois) dias úteis, sob pena de inabilitação,
conforme estabelece o Decreto Estadual n. 5.972/2010, Art. 11º, inciso XXVI, com
abertura de procedimento para aplicação de multa prevista no Decreto Estadual nº.
5.965 de 30 de dezembro de 2010.
12.10.1.
Os documentos objeto do saneamento acarretarão na inabilitação do
Licitante, se ultrapassado o prazo previsto para saneamento.
12.11. As certidões que não possuírem prazo de validade somente serão aceitas se
as datas de emissão não excederem a 90 (noventa) dias de antecedência da data
prevista para a entrega e abertura dos envelopes.
12.12. Para cumprimento da lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações, as
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, por
ocasião da participação em certames, deverão apresentar toda documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, com alguma restrição, ainda assim,
será declarada vencedora, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização,
iniciando-se a contagem do prazo a partir deste momento.
12.13. A não regularização da documentação no prazo estabelecido na legislação
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81, da Lei n. 8.666, de 1993, sendo facultado à Assembleia Legislativa convocar as
Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
12.14. Se a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP/MEI e não
ocorrendo a contratação de ME/EPP/MEI em razão da regularidade fiscal, serão
convocadas as remanescentes que porventura sejam consideradas empatadas, na
ordem classificatória, para o exercício do direito de apresentar nova proposta de preço
inferior àquela considerada originalmente vencedora do Certame.
12.15. Se a contratação da ME/EPP/MEI que esteja dentro do critério de empate
falhar, será facultado à Assembleia Legislativa convocar os demais Licitantes
remanescentes, respeitadas a ordem de classificação.
13.
DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO
13.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato
convocatório deste PREGÃO em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
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abertura da sessão pública, mostrando, de forma clara e objetiva, as falhas ou
irregularidades.
13.2. A petição deverá ser protocolada, devidamente instruída (assinada, constando
endereço, razão social e telefone para contato), no protocolo da Assembleia Legislativa
ou diretamente ao Pregoeiro. Devendo ser considerado o horário de
funcionamento desta ALEAC (de segunda a quinta-feira das 08h00min às
14h00min), ou através do e-mail cplaleac@hotmail.com, em função da pandemia
do COVID-19.
13.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
13.4. Não serão reconhecidas impugnações e/ou esclarecimentos, que não observem
a prescrição dos subitens 13.1 e 13.2.
13.5. Acolhida à petição contra o Ato convocatório, será designada nova data para a
realização do Certame.
13.6. Ocorrendo impugnação meramente protelatória, ensejando o retardamento da
realização da Licitação, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e
a ampla defesa, aplicar a pena prevista no art. 7º, da Lei n. 10.520, de 2002.
13.7. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em plena
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa, nos termos do art. 93, da Lei n.
8.666, de 1993.
14. DOS RECURSOS
14.1. Declarada a Vencedora, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias corridos para apresentação das razões do recurso, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro
à Vencedora.
14.3. Os recursos devem ser apresentados por escrito, de forma legível, assinados
pelos representantes legais, ou procuradores com poderes específicos, devidamente
constituídos na forma do item 08, deste Edital, dirigidos ao Pregoeiro e,
necessariamente entregues e protocolados na Assembleia Legislativa do Estado do
Acre, situada na Rua Arlindo Porto Leal, n. 241– Centro - CEP – 69.908-040 – Rio
Branco/AC, das 08:00hs às 14:00 de segunda-feira a quinta-feira, ou ainda nas
mesmas condições através de e-mail para o endereço eletrônico da comissão
cplaleac@hotmail.com, em função da pandemia da COVID-19.
14.4. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
14.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
14.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
14.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto
da licitação à Licitante Vencedora.
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14.8. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos
interessados nasala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Edifício-Sede
da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.
15. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Após o julgamento das propostas e a homologação do resultado pela Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a seu critério, visando o
fornecimento dos produtos, na forma estabelecida neste Edital, será efetuado o
Registro de Preços, na forma do Anexo II (Ata de Registro de Preços) e convocadas
às empresas que apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar, para
assinatura da Ata.
15.2. Poderão ser registrados vários preços para o mesmo bem, em função da
proposta de fornecimento de cada um e desde que seja ao preço do primeiro
colocado, com a respectiva anuência na Ata de Registro de Preço somente quando o
primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na
Ata de Registro de Preços será indicado o segundo e, assim sucessivamente,
podendo ser indicado mais de um ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido
de compra for superior ao saldo do fornecedor da vez.
15.3. Trimestralmente, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre efetuará a
publicação dos preços registrados na Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do
Poder Legislativo.
15.4. A existência de preço registrado não obriga a Assembleia Legislativa a efetuar
aquisições unicamente daqueles concorrentes que tiveram seus preços registrados
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente,
cabendo-lhes, no entanto, a preferência na aquisição em igualdade de condições.
15.5. As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado do Acre.
15.6. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as Licitantes que
tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a execução dos serviços,
observadas as condições do Edital e da própria Ata de Registro de Preços.
15.7. A execução dos serviços será precedida da emissão da Nota de Empenho
(NOEP), que será enviada aos fornecedores que tiverem seus preços registrados,
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, para execução dos serviços no local
indicado pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre.
15.8. Os concorrentes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter,
durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de Habilitação
exigidas neste Certame licitatório.
15.9. O Pregoeiro da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução das
condições e preços de mercado dos bens registrados.
15.10. Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados
que forem iguais e inferiores à média daqueles apurados em ampla pesquisa de
mercado para as mesmas condições.
15.11. Caso fique constatado que o preço registrado na Ata é superior à média de
preços do mercado, o pregoeiro solicitará, mediante correspondência, às empresas
habilitadas a redução de seus preços.
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15.12. Na hipótese de os novos preços continuarem superiores à média levantada na
pesquisa, o fato será registrado no processo, promovendo-se a contratação por outros
meios, assegurando-se ao detentor do Registro em Ata preferência de fornecimento,
quando o menor preço ofertado for igual ao registrado nas mesmas condições.
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A Ata de Registro de Preços formalizada de acordo com a minuta anexa a este
Edital é um documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso
para futura contratação, a ser firmada entre a Assembleia Legislativa do Estado do
Acre e as empresas que apresentarem as propostas classificadas para o serviço, em
primeiro lugar no presente Certame e se for o caso, com as demais classificadas que
aceitarem executar o serviço pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de
classificação e os quantitativos propostos.
16.2. As concorrentes vencedoras terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a
partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços.
16.3. A recusa injustificada das concorrentes vencedoras em assinar a Ata de
Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento
total das obrigações assumidas, ensejando à aplicação das penalidades previstas
neste Edital, reservando-se à Assembleia Legislativa o direito, independentemente de
qualquer aviso ou notificação, realizar nova licitação ou convocar as concorrentes
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste caso, as
mesmas condições da proposta classificada em primeiro lugar(para o
serviço),inclusive quanto ao preço, independente da cominação prevista no art. 81, da
Lei n. 8.666, de 1993.
16.4. Os concorrentes remanescentes, convocados na forma do item anterior, que
não concordarem em assinar a Ata de Registro de Preços não estarão sujeitos às
penalidades previstas neste Edital.
16.5. Por ocasião do recebimento dos serviços, a Assembleia Legislativa do Estado
do Acre reserva o direito de proceder, no prazo de 02 (dois) dias, a contar do
recebimento, a inspeção de qualidade dos serviços e equipamentos e rejeitá-los,
integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do
objeto licitado.
17. DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. Poderá utilizar esta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao Gestor da Ata, desde que:
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;
b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total
da quantidade registrada;
c) A Ata esteja vigente;
d) Haja fornecedores registrados; e
e) A quantidade demandada por objeto seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por
cento) da registrada nesta Ata.
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18. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
18.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão
fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência
de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado;
18.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II
do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
18.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração,
o Proponente registrado será convocado pelo Órgão indicado no subitem 1.1 para
alteração, por aditamento, do preço da Ata.
19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
19.1. O preço registrado será cancelado quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem
superiores aos praticados no mercado.
19.2. Poderá, também, ser cancelado o preço registrado por razões de interesse
público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do art. 78, da Lei
n. 8.666, de 1993.
19.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por
despacho da autoridade competente, assegurados o contraditório e ampla
defesa.
19.4. O fornecedor ou prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do seu
registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer
a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior,
desde que devidamente comprovados.
20. DA NOTA DE EMPENHO
20.1. O fornecimento dos serviços que tiveram seus preços registrados na Ata de
Registro de Preços será solicitado pela Assembleia Legislativa, mediante
emissão da Nota de Empenho (NOEP) correspondente e nela deverá constar:
a) Quantidade do produto;
b) Descrição do serviço;
c) Local, hora e prazo de execução;
d) Valor do serviço;
e) Condições de pagamento;
f) Descrição do serviço; e
g) Numeração anual.

17
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900-904 - fone (68) 3213 4000.

e-mail:: cplaleac@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação Processo n. 429/2021
Resolução n. 139/2021
Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Folha n. _______________

Pregão Presencial para Registro de Rubrica________________
Preços n. 09/2021
EDITAL

21. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:
21.1. A empresa contratada obriga-se a cumprir os encargos constantes deste Edital,
da Minuta da Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência, sem prejuízo das
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
22. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE
22.1. A Assembleia Legislativa obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas neste
Edital e seus anexos.
23. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
23.1. As condições de Fiscalização e Gestão do Contrato serão discriminadas de
acordo com as informações apresentadas pela Coord. de Admin. de Patrimônio e
Material, relacionadas neste Edital e seus anexos.
24. DA SUBCONTRATAÇÃO
24.1. ACONTRATADA não poderá subcontratar, ficando, o vínculo contratual
adstrito somente a CONTRATANTE e a CONTRATADA, respondendo a
CONTRATADA por todos os danos causados na execuçãodoobjetodo contrato.
25.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1. O Licitante deverá observar o mais alto padrão de conduta ética durante o
processo de Licitação e na execução do Contrato, estando sujeito às sanções
previstas na legislação brasileira.
25.2. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste
Edital, sujeita à contratada as sanções previstas no art. 86, da Lei n. 8.666, de 1993 e
no Decreto Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010, sem prejuízo da
reparação de danos causado à Assembleia Legislativa, observado o devido processo
administrativo.
25.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
25.4. As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente
justificável e aceito, submetido à aprovação da autoridade competente – pelo
Pregoeiro e submetido à autoridade do órgão promotor da licitação durante a
realização do certame ou pelo fiscal do contrato e submetido à aprovação pela
autoridade Superior da ALEAC, durante a execução do contrato.
25.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
25.6. Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos
itens anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação
específica, subsidiariamente.
25.7. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo
de Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei
10.520/2002, e nos artigos 77 a 80, 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, bem como o disposto
no Decreto Estadual nº. 5.965/10, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório.
25.8. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá,
obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada na ALEAC, até o 2º (segundo)
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dia útil anterior à data prevista para a execução do serviço e ou fornecimento de
material.
25.9. Se a CONTRATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002 ou no Decreto Estadual 5.965/2010, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar-lhe, observando a gravidade das faltas
cometidas, as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa;
III – Suspensão; e
IV – Declaração de inidoneidade.
25.10. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada
nos seguintes limites máximos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo
dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada;
II- 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da
parcela do objeto não realizado, observado o disposto no § 5º, a partir do trigésimo
primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia
de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com
o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; e
IV - 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do
valor da proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame.
26.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
26.2. O Pregoeiro ou Autoridade Superior poderão subsidiar-se em pareceres
emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
26.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
26.4. Para que os documentos sejam autenticados por servidor da CPL, a Licitante
deverá comparecer à sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação com
uma hora de antecedência do início do procedimento licitatório.
26.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
sua proposta e a Assembleia Legislativa não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
26.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
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para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecido, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente normal na Assembleia legislativa.
26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão.
26.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança
do futuro Contrato.
26.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado ao e-mail
cplaleac@hotmail.com.
26.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
26.13. Aos casos omissos, aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520, de
2002 e da Lei n. 8.666, de 1993.
26.14. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO I - Termo de Referência;
b) ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços;
c) ANEXO II A- Encarte I
d) ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos do Edita;
e) ANEXO IV - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional;
f) ANEXO V - Modelo de Formulário Proposta;
g)ANEXO VI - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
h)ANEXO VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e
Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da constituição federal;
i) ANEXO VIII – Minuta de Contrato;
j) ANEXO IX- Modelo de Declaração de Disponibilidade de Recursos;
k) Anexo X – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
l) Anexo XI – Modelo de Declaração de Visita Técnica.

Rio Branco, 09 de julho de 2021.

Edilene Dulcila Soares
Pregoeira/ALEAC
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.
DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto o registro de preços para escolha da proposta
mais vantajosa para contratação de empresa especializada na prestação de serviços
contínuos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção preventiva,
corretiva, instalação e remoção, inclusas trocas de peças novas e genuínas,
fornecimento de gás, e elaboração do plano de manutenção e controle de operações
(PMOC), nos condicionadores de ar e aparelhos de refrigeração pertencentes ao
patrimônio da ALEAC, a fim de atender às necessidades desta Casa Legislativa.
2.
JUSTIFICATIVA PARA LICITAR:
A qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados e a ampla utilização de
sistemas de condicionadores de ar no país, em funções das condições climáticas,
levaram as autoridades competentes à preocupação com a saúde, bem-estar,
conforto, produtividade e o absenteísmo ao trabalho dos ocupantes dos ambientes
climatizados e a sua inter-relação com a variável qualidade de vida. Considerando
que a qualidade do ar de interiores, em ambientes climatizados tem correlação com a
Síndrome dos Edifícios Doentes e a execução de instalações inadequadas, operação
e manutenção precária dos sistemas de climatização, favorecendo a ocorrência e o
agravamento de problemas de saúde.
O mau funcionamento dos aparelhos de ar condicionados pode causar danos à
continuidade das atividades da administração, uma vez que o clima em Rio
Branco/AC é caracterizado por ser quente e úmido, com temperatura média anual de
25°C, podendo chegar à 40°C no verão, assim, caso existam problemas na
climatização e não haja solução imediata, o aquecimento dos ambientes contribuem
para a redução da vida útil dos equipamentos de informática, dos servidores de rede,
com possibilidade de se perderem as informações neles armazenados em caso de
pane.
Assim, este procedimento administrativo tem por finalidade a contratação de empresa
especializada em manutenção preventiva e corretiva necessários para assegurar o
perfeito funcionamento e a conservação dos equipamentos de ar condicionado, a fim
de garantir a boa qualidade do ar e de temperaturas nos ambientes de trabalho da
ALEAC, assim, garantindo o bem-estar e a saúde dos servidores, visitantes e
usuários, desta forma, ainda mantendo a eficiência e longevidade dos equipamentos,
além de conservar o bem público, evitando-se ônus desnecessários em novas
aquisições e os transtornos provenientes em caso de pane nos equipamentos.
3.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1.
A contratação para fornecimento dos serviços objeto deste Termo de
Referência tem amparo legal na Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002,
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Decretos Estaduais nº 5.972/2010, 5.965/2010, 5.966/2010, 5.967/2010 (alterado pelo
Decreto nº 7.477/2014) e 9.457/2018, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela
lei Complementar nº 147/2014), Lei Federal nº 8.078/1990.
4.
4.1.
4.2.

DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇAO
Pregão Presencial para Registro de Preços do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
DESCRITIVO DOS SERVIÇOS:
LOTE UNICO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

Serviço de elaboração e implantação
do Plano de Manutenção, Operação e
Controle (PMOC) para o sistema de Serviço
climatização da Assembleia Legislativa
do Estado do Acre.

QUANT. ANUAL VALOR UNITARIO
(R$)

VALOR ESTIMADO
(R$)

1

Sub-total 01
ITEM

02

03

04
05

06

07

08

09

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.
EQUIPAMENTOS (A)

MESES
(B)

P. UNITARIO
(C)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
1
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
7.500 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
2
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
9.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
4
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
12.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
7
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
18.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
10
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
24.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
20
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
30.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
6
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
36.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
1
CONDICIONADOR DE AR K7
24.000 BTU/H
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
36.000 BTU/H
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H

2

2

12

12

12

MULT SPLIT 90.000 BTU/H

1

12

13

MULT SPLIT 120.000 BTU/H

6

12

14

MULT SPLIT 180.000 BTU/H

12

12

15

ROOF-TOP

1

12

16

EXAUSTORES

4

12

17

CORTINA DE AR

4

12

Sub-total 02
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
ITEM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

DISCRIMINAÇÃO

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
7.500 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
9.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR
DE
ARSPLIT12.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
18.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
24.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE ARSPLIT
30.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
36.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
24.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
36.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE

QUANT.
HOMEM/HORA
EQUIPAMENTOS (A)
(A)
1

30

2

60

4

120

7

210

10

300

20

600

6

180

1

30

2

60

2

60

23
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900-904 - fone (68) 3213 4000.

e-mail:: cplaleac@hotmail.com

P. UNITARIO
(B)

VALORANUALPORIT
EM
(C) = (A) X (B)

Comissão Permanente de Licitação

Estado do Acre
Assembleia Legislativa

28

29

30

31

32
33
34

Processo n. 429/2021

Resolução n. 139/2021

Folha n. _______________

Pregão Presencial para Registro de Preços n.
09/2021
ANEXO I– TERMO DE REFERENCIA

Rubrica________________

CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 90.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 120.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 180.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR ROOFTOP
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
EXAUSTORES DE AR
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
CORTINA DE AR
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 90.000 BTU/H

1

30

6

180

12

360

1

30

4

120

4

120

1

30

Sub-total 03
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM
35
36
37
38
39
40
41
42

DISCRIMINAÇÃO

UND.

Serviço de instalação de
condicionado de 7.500 BTUS
Serviço de instalação de
condicionado de 9.000 BTUS.

ar
ar

Serviço de instalação de ar
condicionado de 10.000 BTUS.
Serviço de instalação de ar
condicionado de 12.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 18.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 36.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 48.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 60.000 BTUS.

ar
ar
ar
ar

QUANT.
P. UNITARIO
EQUIPAMENTOS
(B)
(A)

UNID

3

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

VALOR ANUAL POR
ITEM
C=(A)x(B)

Sub-total 04
SERVIÇO DE REMOÇÃO
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID
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43

Serviço de remoção de ar
condicionado de 7.5000 BTUS.

UNID

3

44

Serviço de remoção de
condicionado de 9.000 BTUS

ar

UNID

5

45

Serviço de remoção de ar
condicionado de 10.000 BTUS.

UNID

5

46

Serviço de remoção de ar
condicionado de 12.000 BTUS.

UNID

5

47

Serviço de remoção de ar
condicionado de 18.000 BTUS.

UNID

5

48

Serviço de remoção de ar
condicionado de 36.000 BTUS.

UNID

5

49

Serviço de remoção de ar
condicionado de 48.000 BTUS.

UNID

5

50

Serviço de remoção de ar
condicionado de 60.000 BTUS.

UNID

5

Sub-total 05
FORNECIMENTO DE PEÇAS
ITEM

51

DISCRIMINAÇÃO

MESES

PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O
VALOR
ESTIMADO
PARA
O
FORNECIMENTODE
PEÇAS
DURANTE
12MESES.

12

VALOR DESTINADO
% DE
A AQUISIÇÃO DAS DESCONTO MINIMO
PEÇAS (R$)
200.000,00

6,66 %

Sub-total 06
VALOR TOTAL DO LOTE : (Subtotal 1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4
+ Subtotal 5 + Subtotal 6).

5.
DO QUANTITATIVO
5.1. A ALEAC não estará obrigada a contratar os quantitativos dispostos na tabela
de itens acima, devendo contratar de acordo com sua necessidade.
6.
DA RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS
6.1. Os equipamentos de ar condicionados instalados na ALEAC são:
ITEM

BTUS

QUANTIDADE

01

SPLIT 7.500 BTU/H

01

02

SPLIT 9.000 BTU/H

02

03

SPLIT 12.000 BTU/H

04

04

SPLIT 18.000 BTU/H

07

05

SPLIT 24.000 BTU/H

10
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06

SPLIT 30.000 BTU/H

20

07

SPLIT 36.000 BTU/H

06

08

K7 24.000 BTU/H

01

09

K7 36.000 BTU/H

02

10

K7 60.000 BTU/H

02

11

MULT SPLIT 90.000 BTU/H - FILTROS DESCARTÁVEIS 3
UNIDADES POR MAQUINA COM SUBSTITUIÇÃO
BIMESTRAL

01

12

MULT SPLIT 120.000 BTU/H - FILTROS DESCARTÁVEIS 3
UNIDADES POR MAQUINA COM SUBSTITUIÇÃO
BIMESTRAL

06

13

MULT SPLIT 180.000 BTU/H - FILTROS DESCARTÁVEIS 3
UNIDADES POR MAQUINA COM SUBSTITUIÇÃO
BIMESTRAL

12

14

ROOF-TOP - 4 FILTROS DESCARTÁVEIS SUBSTITUIÇÃO
BIMESTRAL – SPLIT CARREIE

01

15

EXAUSTORES RENOVAÇÃO DE AR COM 4 FILTROS
SUBSTITUIÇÃO BIMESTRAL – CENTRAL.

04

16

CORTINA DE AR – 02 - MIDEA MVC 1515 E 02 – MIDEA
MVC 1512.

04

7.
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
7.1. A manutenção preventiva tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em
todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de
operacionalidade e segurança e em perfeito estado de funcionamento;
7.2. As rotinas de manutenção deverão ser no mínimo, as seguintes ações:
a) Deverá fazer manutenção MENSAL com o objetivo de:
 Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
 Limpeza de evaporador;
 Limpeza de filtro de ar;
 Medir o diferencial de pressão;
 Verificar e eliminar frestas dos filtros;
 Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o
elemento filtrante;
 Verificar grades de ventilação/ exaustão. Verificar chave seletora;
 Verificar atuação do termostato;
 Verificar válvula reversora;
 Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores;
 Medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor;
 Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente;
 Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas;
 Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos;
 Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação;
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Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;
Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias;
Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o uso de
produto desengraxante e corrosivo;
 Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor);
 Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter;
 Verificar filtro e secador;
 Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos;
 Verificar nível de óleo do compressor;
 Verificar a operação da válvula de expansão;
 Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e
óleo);
 Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis;
 Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura
do ambiente;
 Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e
na bandeja;
 Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão;
 Verificar a operação dos controles de vazão;
 Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores;
 Limpeza de condensador;
 Verificar protetor térmico compressor;
 Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete;
b)
Em caso de pane, realizar a análise do condicionador de ar com a emissão de
relatório contendo a descrição do problema e das peças a serem trocadas.
c)
Além dos serviços acima, caberá à Contratada a execução de outras ações
recomendadas pela boa técnica, e pelos fabricantes dos produtos e equipamentos, de
forma a atender a satisfatória manutenção, buscando assim realizar a manutenção
preventiva dos equipamentos de ar condicionado.
8.
PRAZO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
8.1. O prazo para executar a manutenção preventiva será de 24hs (vinte e
quatro) contados da emissão da ordem de serviço.
8.2. Não serão aceitas interrupções no funcionamento dos aparelhos durante o
horário de expediente sem a prévia autorização da ALEAC.
8.3. A contratada somente poderá executar a manutenção preventiva após
emissão e recebimento da ordem de serviço.
8.4. Após a execução da manutenção, a contratada emitirá relatório, colhendo a
assinatura do servidor em serviço, para fins de ateste da nota fiscal, e encaminhará
ao fiscal no prazo de 5 (cinco) dias úteis da execução dos serviços.
8.5. Estimam-se manutenções preventivas mensais para cada aparelho de ar
condicionado, porém, a critério da administração e conforme PMOC – Plano de
Manutenção, Operação e Controle, esse prazo poderá ser reduzido ou estendido. As
manutenções respeitarão o quantitativo contratado.
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8.6. O PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, deverá ser
apresentado em conformidade com o Anexo I – A, da Portaria n° 3.523/98 do
Ministério da Saúde, com o cronograma dos serviços referentes à manutenção
preventiva, conforme definido no presente Termo de Referência, para aprovação da
Fiscalização do CONTRATANTE, prevendo, no mínimo, as atividades elencadas, com
periodicidades correspondentes;
8.7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Deverão ser realizadas mensalmente,
preferencialmente de segunda a sexta-feira de 8h às17h;
8.8. A manutenção preventiva deverá ser executada no local onde se encontram os
aparelhos até o último dia do mês de referência.
9.
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
9.1. A manutenção corretiva tem por objeto todos os procedimentos necessários a
recolocar os equipamentos defeituosos em perfeito estado de funcionamento,
compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças defeituosas, ajustes
e reparos necessários, de acordo com os Manuais e Normas Técnicas específicas
para os equipamentos.
9.2. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que houver
emissão de ordem de serviço, cuja motivação seja uma chamada por parte da ALEAC
ou forem detectados problemas pelo técnico da contratada quando da realização das
manutenções preventivas, no qual deverão ser atendidas no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas.
9.3. Quando houver necessidade da realização da manutenção corretiva, sendo
detectada pela contratante, A ALEAC emitirá Ordem de Serviço devendo à
contratada:
9.3.1. Emitir orçamento contendo descrição do defeito do ar, peças a serem trocadas
e o respectivo valor da mesma;
9.3.2. Não poderão ser incluídas no orçamento as peças que fazem parte da
manutenção preventiva, as mesmas são ônus da contratada;
9.4. Para equipamentos que se encontrem cobertos por garantia, os serviços de
manutenção corretiva somente poderão ser executados se o defeito não estiver
coberto pela garantia de fábrica e após autorização expressa pelo gestor/fiscal do
contrato. Em caso de defeito de fabricação, a Contratada comunicará o fato a
Contratante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da constatação, mediante emissão
de laudo técnico, assinado pelo técnico responsável;
9.5. Durante o prazo de garantia dos equipamentos, a Contratada se
responsabilizará por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a
extinção da garantia de fábrica. Caso a Contratada execute serviços que resultem na
perda da garantia oferecida, ela assumirá durante o período remanescente da
garantia todos os ônus a que atualmente está sujeito o fabricante do equipamento;
9.6. Executados os serviços de manutenção corretiva, a Contratada fornecerá
relatório à Fiscalização, discriminando as intervenções corretivas executadas em cada
unidade;
9.7. Os serviços de manutenção corretiva, bem como a substituição de peças,
acessórios e o fornecimento de gás refrigerante, somente serão executados após
autorização da Contratante, mediante a apresentação de orçamento prévio, onde seja
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discriminado o valor da mão de obra e o de peças, acessórios e gás refrigerante
fornecidos, bem como o tempo de serviço estimado pela Contratada para a sua
execução.
10.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
10.1. Os serviços de instalação compreendem a mão de obra e todo o material
necessário para o perfeito funcionamento dos equipamentos/aparelhos.
10.2. A contratada deverá executar os seguintes serviços da instalação:
 Fixação das unidades internas;
 Fixação das unidades externas;
 Interligação das unidades;
 Carga e balanceamento de gás refrigerante;
 Instalação da unidade evaporadora, interligada ao condensador através de
tubulação de cobre previamente isolada com Thermotubo e Black-out, será
feita na lateral/frente do prédio, ao nível do teto do pavimento. Deverá ser
observado o desnível do condensador e instalado sifão de cobre a cada 3
(três) metros de tubulação;
 A distância entre as unidades condensadoras e evaporadoras não deverá ser
superior à definida nas normas e/ou especificações dos Fabricantes dos
equipamentos.
 Confecção e instalação da rede de drenagem, utilizando tubos de pvc∅ ¾” com
desnível suficiente para o escoamento da água condensada.
10.3. A tubulação deverá estar totalmente embutida e será interligada ao sistema de
drenagem do prédio;
10.4. Fornecimento, conforme a necessidade, de: Materiais elétricos (eletrodutos,
cabos necessários à interligação das máquinas, fitas, etc.); Materiais de drenagem
(tubos pvc, curvas, lixas, solda plástica pvc, etc.); Tubos de cobre de ½”, 5/8”, 1”,
1.1/8” sem costura; Thermotubo 1.1/8”; Materiais de soldagem (solda phoscoper,
prata, etc.); Gases (nitrogênio, R-22, oxigênio, acetileno, etc.) e outros.
11.
DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
11.1. Quando houver necessidade de substituição de peças, estas deverão ser
preferencialmente originais de primeira linha (novas), não havendo no mercado, serão
aceitas peças similares(novas), não podendo ser recondicionados ou reaproveitados
e deverão estar de acordo com as especificações técnicas, e deverão estar de acordo
com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do contrato.
11.2. As peças serão substituídas mediante ordem de compra emitida pela
contratante, devendo a contratada apresentar o laudo técnico, por escrito, assinado
por profissional habilitado, demonstrando a necessidade da troca.
11.3. A Contratada deverá apresentar para a Contratante uma proposta para a
aquisição de peça que necessitará ser substituída.
11.4. Após autorização, a peça deverá ser adquirida e substituída no referido
equipamento deverá ser acostada/apresentada ao Fiscal e Gestor para atesto e
indicação de descarte adequado quanto as peças em desuso (objeto da troca).
11.5. A Contratada deverá apresentar no mínimo de 03 (três) orçamentos, emitidos
por outros fornecedores, a fim de comprovar a vantagem econômica do valor da peça
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adquirida pela mesma, ou ainda comprovar, quando for o caso, a exclusividade de um
único fornecedor para aquisição pela contratante.
11.6. As informações do gerenciamento das manutenções preventivas e corretivas
realizado pela Contratada, em todos os passos desde a cotação até a compra,
passando pela logística da entrega, serão disponibilizadas para a Contratante, para
efeito de acompanhamento do processo.
11.7. O ônus da reposição de peças e acessórios nestas condições correrá por conta
da CONTRANTE, cujo pagamento será efetuado mediante a Contratada.
11.8. Na substituição, não deverá ser cobrado o valor correspondente a mão de
obra, uma vez que o mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção
corretiva;
11.9. No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de
reinstalação em local diferente do que hoje se encontram instalados, as substituições
e complementações de peças, serão executadas pela Contratada, mediante
autorização expressa da Contratante.
11.10. A Contratada será responsável pelo fornecimento das peças de reposição,
após autorização escrita da Contratante. As despesas oriundas desta
responsabilidade serão ressarcidas juntamente com o pagamento das faturas,
condicionada à apresentação de relatórios;
11.11. Nos meses em que ocorrer manutenção corretiva, a Contratada deverá
apresentar a Nota Fiscal de Serviços especificando as peças substituídas durante o
período, anexando cópias das Notas Fiscais com as respectivas autorizações da
Contratante;
11.12. A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em
conformidade com as recomendações do fabricante;
11.13. Em havendo aprovação do orçamento prévio apresentado, a Contratante
autorizará a execução da manutenção com o fornecimento das respectivas peças,
não contabilizando-se no prazo de execução o período transcorrido entre a
apresentação do orçamento prévio e a autorização pela Contratante;
11.14. A CONTRATADA deverá observar que, nos casos de manutenção corretiva
com substituição de peças, equipamentos ou acessórios, o prazo para normalização
do sistema será de no máximo 05(cinco) dias úteis.
11.15. Quando houver necessidade de maior prazo para o fornecimento do material, a
CONTRATADA deverá solicitá-lo mediante justificativa e proposta de novo prazo, os
quais serão avaliados pelo fiscal do contrato. Negligência, imprudência, incapacidade
técnica ou incompetência não serão justificativas para o não cumprimento dos prazos
estabelecidos.
11.16. Caberão à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou
aplicação do material por ela solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo
Responsável Técnico e encaminhada ao Fiscal e Gestor do Contrato.
12.
DA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
12.1. É dever da Contratada realizar remoção e instalação de equipamentos da
propriedade da Contratante, sempre que solicitada.
12.2. Todas as despesas com mão de obra e com os materiais necessários para a
instalação – onde incluem-se os suportes, linha frigoríferas, eletrodutos, cabos, gás,
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isolantes térmicos, tubos de PVC de 25mm de até 6 (três) metros, inclusive
materiais utilizados nos reparos das paredes que forem afetadas, serviços de mão de
obra de pedreiro se necessário, tinta para reparar a pintura da parede, entre outros
materiais e serviços necessários para boa e fiel instalação - correrão às expensas da
Contratada, que receberá para tal atividade o valor descrito na proposta apresentada
pela mesma.
12.3. Caberá a Contratada a interligação elétrica de força aos equipamentos, bem
como a interligação entre condensador e evaporador, através de cabo PP com selo
do INMETRO, bitola conforme especificações do fabricante, a partir dos pontos de
força fornecidos pelo Contratante próximos às unidades evaporadoras.
12.4. Na instalação de aparelho de ar condicionado, está incluída a tubulação de
cobre de até6 metros e eventual necessidade de se completar carga de gás.
12.5. Remoção de aparelho de ar condicionado entende-se a retirada do aparelho da
parede juntamente com o recolhimento adequado do gás utilizado no mesmo.
12.6. Os equipamentos deverão ser instalados respeitando os afastamentos mínimos
de paredes e lajes indicados pelo fabricante;
12.7. Caso a condensadora seja instalada no piso, é imprescindível conferir o
nivelamento do mesmo e efetuar as correções, sempre que necessárias. Deverão ser
utilizados calços de borracha e o equipamento deverá ser fixado no piso com
parafusos sobre os calços de borracha, salvo quando se tratar de superfície dotada
de impermeabilização;
12.8. A Contratada deverá executar os serviços de instalação conforme:
a) NBR-7541- Tubos de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado;
b) NBR-10080 - Instalações de Ar Condicionado para salas de computadores;
c) Portaria 3.523/GM (28/08/1998) – Qualidade do Ar de Interiores e Prevenção
de Riscos à Saúde dos Ocupantes de Ambientes Climatizados;
d) Instruções do fabricante do equipamento para a manutenção da garantia caso
está ainda esteja em vigor;
12.9. Todas as etapas de execução serão acompanhadas por fiscal designado, que
irá aferir se todos os requisitos de instalação/desinstalação/remoção descritos acima
foram efetivamente respeitados.
12.10.
Ao término dos serviços de instalação a CONTRATADA será
responsável pelos serviços de acabamento nos imóveis como: argamassa, pintura,
entre outros serviços que necessitar, devolvendo o prédio com as suas características
originais.
13.
DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E HORARIOS DE
ATENDIMENTO
13.1. Os serviços/consumo que se pretende contratar serão realizados na sede da
CONTRATADA com exceção de algum tipo de manutenção/serviço que possa ser
realizado fora da sede da ALEAC, em alguma Unidade subordinada, sempre
localizados no município de Rio Branco – AC.
13.2. Os dias e horários de prestação dos serviços deverão acompanhar o horário de
funcionamento, que é de segunda a sexta-feira, das 08h ás 17h.
13.3. Quando da necessidade eventual para a prestação dos serviços aos sábados,
domingos e feriados (municipais, estaduais ou nacionais), a Contratada deverá dispor
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de uma equipe para a execução dos serviços emergências, devendo a fiscalização do
contrato, avisar com antecedência.
13.4. Os horários, dias e a rotina (cronograma) para a execução da prestação dos
serviços, deverá ser cumprido conforme acordado pelo Fiscal do Contrato.
14.
DA NATUREZA E PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 8.666/93, em seu artigo
57, inciso II, estabelece sobre a prestação de serviços a serem executados de forma
contínua;
14.2. Os SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA, não se executam a partir do ato
propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como execução da
prestação contratual. A continuidade do serviço se faz necessária ao desempenho
das atribuições, a satisfação, a permanência e abrangência dos serviços destinados
atenderem a necessidade pública permanente;
14.3. O serviço a ser contratado possui padrões de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificações usuais do
mercado, enquadrando-se, portanto, como serviços comuns, nos termos do disposto
na Lei 10.520/2002 e com o art. 2º do Decreto Estadual 5.972/2010.
14.4. Diante do exposto, conclui-se que são contínuos os contratos de prestação de
serviços àquelas atribuições, e que se interrompidos podem comprometer a
continuidade de suas atividades. Diante disto, é imprescindível afirmar que os
serviços são necessários às atividades administrativas de qualquer órgão público, que
por natureza são contínuas.
15.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PMOC
15.1. Apresentar o Projeto e implantação do Plano de Manutenção e Operação e
Controle – PMOC, de acordo com a Portaria N. 3.523 da ANVISA, no prazo de até 30
dias uteis após a assinatura do contrato.
16.
DO PRAZO PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1. O prazo para o início da realização dos serviços será de no máximo de 24h da
assinatura do contrato pela empresa contratada.
17.
DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS
17.1. Os serviços executados de manutenção corretiva deverão ter um prazo mínimo
de garantia de:
a) 03 (três) meses para mão de obra executada;
b) 90 (noventa) dias para as peças substituídas.
17.2. Garantia mínima de 12 (doze) meses para a instalação da unidade
evaporadora, a contar do atesto/recebimento definitivo dos serviços de instalação,
efetuado formalmente pela CONTRATANTE;
17.3. Garantia mínima de 18 (dezoito) meses para a instalação das unidades
compressoras, a contar do atesto/recebimento definitivo dos serviços de instalação,
efetuado formalmente pela CONTRATANTE;
17.4. Garantia mínima de 12 (doze) meses para os demais aspectos dos serviços de
instalação, a contar do atesto/recebimento definitivo dos serviços, efetuado
formalmente pela CONTRATANTE.
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17.5. Outros sobre os serviços de instalação dos equipamentos/aparelhos (Split’s), a
integração de normas, os ajustes de orientações técnicas e casos omissos serão
decididos pela autoridade competente da CONTRATANTE.
18.
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
18.1. A ALEAC, no desempenho de suas atividades, é também poluidor na emissão
de gases de efeito estufa e responsável pelo desperdício de recursos ambientais
como a água, energia e combustíveis, além de ser um consumidor potencial de
produtos que agridem o meio ambiente;
18.2. Assim, a Administração deve buscar através de programas de gestão pública
socioambientais, modificar os padrões de produção e consumo nos órgãos públicos,
por meio de adoção de novos referenciais de desempenho e atuação, pela inserção
da variável socioambiental nas contratações e atividades diárias, gerando economia
de recursos públicos e fomentando a responsabilidade socioambiental nas instituições
públicas e privadas.
18.3. Neste sentido, recomenda-se à Contratada:
a)
Contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no
cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o
art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o art. 3º, da Lei nº
8.666/93 e com o art. 6º da instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro
de 2010;
b)
Aplicar as normas técnicas da associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT NBR, referente ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis;
c)
Orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento
das atividades de programas de separação de resíduos sólidos, e resíduos recicláveis
descartados, em recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente
identificadas, de acordo com a Lei nº 12.305/10 e Decreto nº 5.940/06;
d)
Os insumos necessários para a execução dos serviços, quando possível,
deverão atender às normas ambientais vigentes, principalmente no que tange ao uso
de produtos biodegradáveis;
e)
Visar economia na utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas
contribuindo para a redução do consumo de energia, bem como na utilização de
tecnologia e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como evitar o uso de
extensões elétricas, em conformidade com a Lei de Eficiência Energética nº
10.295/01;
f)
Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados
que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA, e
prever a destinação ambiental adequada de pilhas e baterias usadas e inservíveis;
g)
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários à
execução dos serviços e realizar programas internos de treinamento de seus
empregados, nos primeiros meses de execução contratual, para as práticas de
sustentabilidade, observadas as normas ambientais vigentes.
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19.
DAS NORMAS TÉCNICAS:
19.1. Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer a todas
as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas,
mais especificamente às seguintes normas:
a) Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência;
b) Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
c) Às normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas
regulamentações.
d) Portaria nº. 3.523/98 do Ministério da Saúde.
20.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
20.1. O critério de julgamento da licitação será Menor preço por Lote, sendo que
para os itens 01 a 50 será processado por menor preço, para o item 51 – maior
percentual de desconto.
20.2. Serão desclassificadas as empresas que apresentarem propostas com
percentual de desconto inferior a 6,66% para o item 51, do lote.
20.3. Apresentar preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo
com duas casas decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas a execução dos serviços e o fornecimento das
peças.
20.4. Apresentar Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, em
conformidade com o art. 64 parágrafo 3º da Lei 8.666/93.
20.5. As licitantes deverão cotar todos os itens que compõem o lote, objetos
descritos neste Termo de Referência.
21.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
21.1. Apresentar Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente
os serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser
exigido da proposta melhor classificada, em diligência, que apresente cópia
autenticada do contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem
ao Atestado.
21.2. Apresentar Declaração Formal de Disponibilidade de Recursos e Profissionais
necessários para a realização dos serviços, de acordo com o Artigo 30, § 6º da Lei
Federal nº 8.666/1993.
21.3. Apresentar Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU - Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo –CAU ou CRT - Conselho
Regional dos Técnicos Industriais, da pessoa jurídica e do tecnólogo na área de
refrigeração e ar condicionado ou engenheiro mecânico ou industrial na modalidade
mecânica ou mecânicos eletricistas ou operacionais na área de refrigeração e ar
condicionado, que faça parte da equipe técnica.
21.4. Capacitação Técnico-Profissional: Apresentação de Certidão de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA/CAU/CRT, nos termos da legislação aplicável,
em nome do(s) responsável(is) técnico(s), relativa à execução de serviço compatível
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com o objeto da licitação, na execução de manutenção de aparelhos de ar
condicionado com potência de até 5TR;
21.5. A comprovação de vínculo profissional se fará: a) por contrato de prestação de
serviço celebrado de acordo com a legislação civil; b) por meio de cópia da CTPS –
Carteira de Trabalho e Previdência Social acompanhada; da cópia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante; c) declaração de disponibilidade ou
futura contratação com anuência do profissional; ou d) por meio de Contrato Social da
Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA para o sócio ou proprietário.
22.
DA VISITA TÉCNICA
22.1. Todos os licitantes interessados em participar do certame, PODERÃO efetuar a
vistoria no local onde serão executados os serviços, objeto deste termo, visando
conhecer todos os aspectos técnicos e condições locais para a execução, instalação,
implementação e operacionalização do objeto detalhado no Termo de Referência,
estando perfeitamente inteirados das condições necessárias à execução dos serviços
relacionados ao objeto a ser contratado;
22.2. Será emitido Declaração de Visita Técnica pela Coord. de Admin. de
Patrimônio e Material. A visita deverá ser agendada de segunda-feira à sexta feira, no
horário de 8h às 13h, através do telefone (68)3213-4115, com o Sr. Francisco
Rodines de Araújo Silva.
22.3. O prazo para vistoria terá início a partir do segundo dia após a publicação do
edital até o segundo dia anterior à data de abertura do processo licitatório, devendo
ser realizada por responsável indicado pela empresa licitante.
22.4. Entretanto, a visita Técnica não será obrigatória, mas a empresa que não
efetuá-la, deverá que apresentar Declaração Formal assinada por responsável
indicado pela empresa, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes ao local e condições de instalações, assumindo total responsabilidade por
esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento
declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, sob
as penalidades da lei, conforme Modelo Anexo, devendo esta declaração constar do
envelope de Habilitação, sob pena de inabilitação.
23.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

23.1. O prazo de vigência do contrato para a prestação dos serviços será de 12
(doze) meses, contados a partir da data da assinatura do Contrato.
23.2. Podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos,
conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93, com vistas à obtenção de
preços e condições vantajosas para a administração, limitada a 60 meses.
24. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.1. A presente ata de registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura.
25.
DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES
25.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, mediante
Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no
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montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65, da Lei n. 8.666, de 1993.
25.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em
Lei, salvo, as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.
26. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
26.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os valores ofertados (preços)
registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65
da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;
26.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II
do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
26.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente registrado será convocado pela ALEAC para alteração,
por aditamento, do preço da Ata.
27. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
27.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação, assinar Ata de Registro de
Preços;
27.2. Serão registrados os preços na forma estabelecida no Decreto Estadual nº
5.967, de 30 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto Estadual nº 7.477 de 25 de
abril de 2014, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme minuta de Ata de Registro de
Preços;
27.3. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas;
27.4. A ALEAC monitorará os preços dos serviços, avaliará o mercado
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em
decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os
custos dos serviços registrados;
27.5. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços deverão ser
compatíveis com a conjuntura do mercado;
27.6. As demais disposições que regulam o uso da ata de registro de preços estão
definidas na “MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
28.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
28.1. O preço registrado será cancelado quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores
aos praticados no mercado.
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28.2. Poderá, também, ser cancelado o preço registrado por razões de interesse
público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do art. 78, da Lei n.
8.666, de 1993.
28.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por
despacho da autoridade competente, assegurados o contraditório e ampla defesa.
28.4. O fornecedor ou prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do seu
registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, desde
que devidamente comprovados.
29.
DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
29.1. Poderá utilizar esta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao Gestor da Ata, desde que:
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;
b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total
da quantidade registrada;
c) A Ata esteja vigente;
d) Haja fornecedores registrados; e
e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por
cento)da registrada nesta Ata.
30.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
30.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como
trans porte dos aparelhos, locomoção de pessoal técnico, seguros de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, encargos fiscais e
demais despesas necessárias à plena prestação dos serviços;
30.2. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Estado ou a terceiros;
30.3. Atender prontamente as exigências da Contratante inerentes ao objeto do
contrato;
30.4. Atender às normas técnicas, além das normas e portarias sobre segurança e
saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condição de única
responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e
jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços objeto do contrato;
30.5. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência, até o
recebimento definitivo dos serviços;
30.6. Encarregar-se, no caso de retirada dos equipamentos dos locais instalados, em
razão da complexidade dos reparos, por todas as despesas referentes ao transporte
do equipamento, inclusive seguro;
30.7. Executar os serviços de forma que não interfiram no bom andamento das
rotinas de funcionamento do órgão, cujo horário a ser estabelecido deverá atender ao
interesse e conveniência da Contratante;
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30.8. Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com as disposições
normativas da Contratante, sob pena de se constituir em inadimplência contratual;
30.9. Fornecer a Contratante todas as informações necessárias à fiscalização dos
serviços, durante e após a execução dos serviços;
30.10. Fornecer todas as ferramentas, materiais e equipamentos indispensáveis à
realização das manutenções, bem como mão de obra especializada e devidamente
protegidos por Equipamentos de Proteção Individual;
30.11. Fornecer peças e acessórios originais novos, após aprovação da Fiscalização,
conforme as recomendações do fabricante e normas técnicas específicas;
30.12. Instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se
admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;
30.13. Manter os empregados que prestarão serviços uniformizados e identificados
com crachá, para identificação da pessoa e da empresa, em boa visualização, que
permita aos usuários do prédio identificar com facilidade os dados do empregado;
30.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, sob pena de multa e rescisão contratual;
30.15. Manter no seu quadro de pessoal técnicos qualificados para a realização dos
serviços;
30.16. Manter todos os equipamentos, materiais e produtos necessários à execução
dos serviços em perfeitas condições de uso e, em se tratando de equipamentos
elétricos, estes devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos à
rede elétrica da Contratante;
30.17. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, os
serviços contratados, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
30.18. Não substituir ou alterar peças dos equipamentos ou movimentar qualquer
equipamento, componente ou peça para fora das dependências da Contratante sem o
conhecimento do gestor do contrato;
30.19. Nomear empregado (preposto) para orientar a execução dos serviços, bem
como manter contato com o Fiscal do Contrato, solicitando às providências que se
fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as
reclamações e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução
das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93;
30.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todas as peças, materiais e produtos, bem como equipamentos e ferramentas em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
30.21. Prestar assistência técnica durante o prazo de garantia dos serviços
executados e das peças substituídas, sanando problemas constatados nestas, sem
custos adicionais;
30.22. Prestar, em casos de urgência, atendimento em dias e horários flexíveis;
30.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços efetuados em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução dos
serviços ou dos materiais empregados, a critério da Contratante;
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30.24. Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, qualquer objeto da Contratante e/ou
de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;
30.25. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados,
direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa,
decorrentes da execução dos serviços;
30.26. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
30.27. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato, ainda que
acontecido em dependência da Contratante;
30.28. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência;
30.29. Utilizar na limpeza dos componentes dos equipamentos somente produtos
biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a utilização de
substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas;
30.30. Apresentar relatório mensal de cada equipamento assistido nas manutenções
preventivas e corretivas sempre que for exigido pela Contratante.
30.31. Instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se
admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada.
30.32. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao
objeto deste Termo de Referência e especialidades pertinentes ao objeto deste Termo
de Referência e especialidades pertinentes, quando cabível, nos termos da Lei nº
6496/1977;
30.33. Realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva com obediência às
especificações técnicas dos fabricantes, assim como a Portaria nº 3.523/GM, de 28-81998, do Ministério da Saúde, compreendendo as atividades técnicas e
administrativas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos
componentes dos sistemas de climatização, garantindo as condições de uso dos
mesmos, bem como a remoção de impurezas dos componentes, a fim de evitar sua
dispersão no ambiente interno.
30.34. Apresentar Noto Fiscal/Fatura detalhando o valor unitário e total dos serviços
prestados no período.
30.35. Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou
indireta deste serviço e manter disponível o registro da execução dos procedimentos
estabelecidos no PMOC.
30.36. Apresentar o Projeto e implantação do Plano de Manutenção e Operação e
Controle – PMOC, de acordo com a Portaria n. 3.523 da ANVISA, no prazo de até 30
dias úteis após a assinatura do contrato.
31.
OBRIGAÇÕESDACONTRATANTE
31.1. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
31.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho, através do Fiscal do Contrato;
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31.3. Atender às recomendações da Contratada, concernentes à utilização dos
equipamentos, divulgando-a se fiscalizando seu cumprimento;
31.4. Comunicar formalmente à Contratada, através de correspondências ou aditivos
contratuais, sempre que houver alterações e informações que possam modificar itens
do contrato originalmente avençados;
31.5. Comunicar à Contratada qualquer anormalidade que possa dificultar a
execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil;
31.6. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade ocorrida no
funcionamento ou na manutenção dos equipamentos;
31.7. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada de acordo com as condições
estabelecidas no contrato;
31.8. Exercer a fiscalização do serviço por meio de servidor designado para esse fim,
na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto da respectiva fatura,
com as ressalvas que se fizerem necessárias.
31.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
31.10. Fornecer as informações e esclarecimentos necessários à execução dos
serviços pela Contratada;
31.11. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato,
em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e reajuste do contrato;
31.12. Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as
preestabelecidas no contrato;
31.13. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
31.14. Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, desde
que devidamente identificados, para a realização dos serviços contratados;
31.15. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicita dos pelo representante da Contratada;
31.16. Promover o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo comas normas, especificações e
técnicas estabelecidas em seus anexos;
31.17. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigaçõesdentrodosprazosecondiçõesestabelecidasnesteTermodeReferência;
31.18. Rejeitar, no todo ou em parte, os trabalhos executados em desacordo com as
respectivas especificações;
31.19. Requerer nova instalação, independentemente da quantidade, a dispêndio da
Contratada e sem qualquer ônus para a ALEAC quando da constatação, a qualquer
tempo, de montagem ou de manutenção inapropriada do equipamento;
31.20. Solicitar substituição de mão de obra entendida como inadequada para a
prestação de serviços por mão de obra qualificada e ou o refazimento no todo ou em
parte dos trabalhos executados em desacordo com as respectivas especificações;
31.21. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
40
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900-904 - fone (68) 3213 4000.

e-mail:: cplaleac@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação

Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Processo n. 429/2021

Resolução n. 139/2021

Folha n. _______________

Pregão Presencial para Registro de Preços n.
09/2021
ANEXO I– TERMO DE REFERENCIA

Rubrica________________

32.
DO ACOMPANHAMENTO / FISCALIZAÇÃO
32.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Coord. de
Admin. de Patrimônio e Material, que 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, como o disposto no art.
67, da Lei 8.666, de 1993, e atestará as notas fiscais/faturas para fins de pagamento.
32.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Contrato, Termo de Referência, instrumento
convocatório e legislação pertinente.
32.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
da Contratante deverão ser solicitadas à Secretaria Executiva da ALEAC, em tempo
hábil para adoção das medidas convenientes, e que não acarrete a interrupção dos
serviços ora propostos
33. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
33.1. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado,
mensalmente, em nome da Contratada, em conta corrente por ela
indicada,emmoedacorrentenacional,medianteordembancária,umavezsatisfeitasasform
alidades previstas nos Art.s 5º e 73, da Lei 8.666/93, e ocorrerá no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei nº8.666/93,
contado do devido ateste da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser efetuado
pelafiscalizaçãodocontratoematé05(cinco)diasúteisapósaapresentaçãodosdocumento
sdecobrança.
33.2. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e atestados;
33.3. Para a realização da manutenção corretiva, com substituição de peças com
percentual de descontos indicados no termo de referência, mediante ateste do fiscal
do contrato e da Coordenadoria de Material e Patrimônio com a devida anuência do
representante da empresa contratada;
33.4. A nota fiscal/fatura que fora presentada com erro será devolvida à empresa
contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado para
pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da
reapresentação.
33.5. Antes do pagamento a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica
nos sites oficiais, a regularidade da empresa contratada junto à Seguridade Social
(INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Justiça do Trabalho,
Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal. Tal exigência tem amparo
legal no § 3º do Art. 195 da Constituição Federal e nos Arts. 29, Incisos. III e IV, e55,
Inc. XIII, da Lei nº 8.666/93. (TCU, Acórdão nº 119/2011, Plenário, Rel. Min. José
Jorge, DOU de 02.02.201.
33.6. A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através da documentação mencionada
no art. 29 da Lei n. 8.666/93, cujo pagamento fica condicionado a comprovação da
referida regularidade.
33.7. No caso de incorreções nos documentos apresentados inclusive na nota
fiscal/fatura, serão os mesmos restituídos à Contratada para as correções
necessárias, não respondendo a Assembleia Legislativa por quaisquer encargos
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resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
33.8. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à
apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para
verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos
envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora. (Art. 36, §5º da IN 06, DE
23 de dezembro de 2013 da SLTI do MPOG).
34.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do objeto da licitação correrão por conta do Programa de
Trabalho: 10100101031220326260000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.
35. DA SUBCONTRATAÇÃO
35.1. ACONTRATADA não poderá subcontratar, ficando, o vínculo contratual adstrito
somente a CONTRATANTE e a CONTRATADA, respondendo a CONTRATADA por
todos os danos causados na execução do objeto do contrato.
36. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
36.1. O Licitante deverá observar o mais alto padrão de conduta ética durante o
processo de Licitação e na execução do Contrato, estando sujeito às sanções
previstas na legislação brasileira.
36.2. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste
Edital, sujeita à contratada as sanções previstas no art. 86, da Lei n. 8.666, de 1993 e
no Decreto Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010, sem prejuízo da
reparação de danos causado à Assembleia Legislativa, observado o devido processo
administrativo.
36.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
36.4. As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente
justificável e aceito, submetido à aprovação da autoridade competente – pelo
Pregoeiro e submetido à autoridade do órgão promotor da licitação durante a
realização do certame ou pelo fiscal do contrato e submetido à aprovação pela
autoridade Superior da ALEAC, durante a execução do contrato.
36.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos itens
anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação
específica, subsidiariamente.
36.6. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo
de Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei
10.520/2002, e nos artigos 77 a 80, 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, bem como o disposto
no Decreto Estadual nº. 5.965/10, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório.
36.7. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá,
obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada na ALEAC, até o 2º (segundo)
dia útil anterior à data prevista para a execução do serviço e ou fornecimento de
material.
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36.8. Se a CONTRATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002 ou no Decreto Estadual 5.965/2010, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar-lhe, observando a gravidade das faltas
cometidas, as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa;
III – Suspensão; e
IV – Declaração de inidoneidade.
36.9. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada
nos seguintes limites máximos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo
dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada;
III-0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da
parcela do objeto não realizado, observado o disposto no § 5º, a partir do trigésimo
primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia
de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com
o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; e
IV - 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do
valor da proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame.
37.
DA INEXECUSÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
37.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste
Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido
em suas Cláusulas e Condições, dará direito à Contratante de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à Contratada qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam
de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada à defesa prévia.
37.2. Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a)
decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da Contratada;
b)
alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
Contratada, que, a juízo da Contratante, prejudique a execução deste pacto;
c)
transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem
prévia e expressa autorização da Contratante;
d)
cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas, na forma do art. 67, da
Lei n. 8.666, de 1993;
e)
no interesse da Contratante, mediante comunicação com antecedência de 05
dias, com o pagamento do serviço prestado até a data comunicada no aviso de
rescisão;
f)
no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos
termos do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;
g)
por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79,
incisos I e III, da Lei n. 8.666, de 1993.
h)
lentidão do seu cumprimento, levando a Contratada a comprovar a
impossibilidade de conclusão do serviço no prazo estabelecido;
i)
paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
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j)
desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como as de seus superiores;
k)
atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante,
decorrentes dos serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
l)
ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado,
impeditivo de sua execução;
m)
subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do Contratado com
outrem, a cessão ou transferência parcial ou total, nem a fusão, cisão ou
incorporação, sem anuência expressa da Contratante.
n)
A inexecução total ou parcial deste Contrato por parte da Contratada
assegurará a Contratante o direito de rescisão nos termos do art. 77, da Lei n. 8.666,
de 1992, bem como nos casos citados nos arts. 78 a 80, do mesmo diploma legal,
garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
37.3. A rescisão do contrato nos termos do art. 79, da Lei n. 8.666, de 1993, poderá
ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n. 8.666, de 1993;
b) Amigável, desde que conveniente e oportuno para a Contratante;
c) Judicial, nos termos da legislação.
38.
DISPOSIÇÕES FINAIS
38.1. A execução deste Contrato, bem como os casos omissos serão regulados
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e das disposições do
Direito Privado, na forma do artigo 54, da Lei n. 8.666, de 1993, combinado com o
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
39.
DA PUBLICAÇÃO
39.1. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da Assembleia Legislativa,
por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as
despesas às expensas da Contratante.
40.
DO FORO
40.1. O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da
Comarca de Rio Branco - Estado do Acre, com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
41.
ELABORAÇÃODOTERMODEREFERÊNCIA
41.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela Subsecretaria de
Patrimônio e Material, em cumprimento ao disposto no Art. 10, do Decreto Estadual nº
5.972/2010, em estreita consonância com as disposições legais e normativas
aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração.
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42.
ENCAMINHAMENTO
42.1. Diante do exposto, submete-se o presente Termo de Referência à Presidência
da Assembleia Legislativa para aprovação do Excelentíssimo Senhor Presidente da
ALEAC. À superior consideração, com vistas à aprovação.

Rio Branco – Ac, 18 de maio de 2021.

Mara Messias Diniz
Subsecretária de Patrimônio e Serviços
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ANEXO I - A
PLANODEMANUTENÇÃO,OPERAÇÃOECONTROLE-PMOC
1 -IdentificaçãodoAmbienteouConjuntodeAmbientes:

Nome(Edifício/Entidade)
Endereço completo
Complemento
Bairro
Telefone
2

Cidade
Fax

-Identificaçãodo()Proprietário,()Locatárioou()Preposto:
Nome/RazãoSocial
Endereço completo

3

Nº
UF

CIC/CGC
Tel./Fax/EndereçoEletrônico

-IdentificaçãodoResponsávelTécnico:
Nome/RazãoSocial
Endereço completo
Registro no Conselho de Classe

CIC/CGC
Tel./Fax/EndereçoEletrônico
ART*

*ART=AnotaçãodeResponsabilidadeTécnica
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4-RelaçãodosAmbientesClimatizados:
Nº de Ocupantes
Tipo deAtividade
Fixos/Flutuantes
-

-

Identificação do
Ambiente ou
Conjunto de
Ambientes
-

Área Climatizada
CargaTérmica
Total
-

-

NOTA:anexarProjetodeinstalaçãodosistemadeclimatização.
5 -PlanodeManutençãoeControle

Data de
Descrição da atividade

execução
a)Condicionador de Ar (do tipo"expansão direta"e"água gelada")
Verificar e eliminar sujeira, danos e
corrosão no gabinete, na moldura
da serpentina e na bandeja;
Limpar as serpentinas e bandejas
Verificara operação dos controles
de vazão;

-

-
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Verificar a operação de drenagem
de água da bandeja;

-

-

-

-

Verificar o estado de conservação
do isolamento termo-acústico;

-

-

-

-

Verificar avedação dos painéis de
fechamento do gabinete;

-

-

-

-

Verificar a tensão das Correias para
evitar o escorregamento;

-

-

-

-

lavar as bandejas eserpentinas
com
remoção
do
biofilme(lodo),sem o uso de
produtos
desengraxantes
e
corrosivos;

-

-

-

-

limpar o gabinete do condicionador
eventiladores(carcaça e rotor).

-

-

-

-

Verificar os filtros de ar:

-

-

-

-

Filtros de ar(secos)
Verificar e eliminar sujeira, danos e
corrosão;
Medir o diferencial de pressão;

-

-

-

-

-

-

-

-

Verificar e eliminar as frestas dos
filtros; limpar (quando recuperável)
ou substituir (quando descartável) o

-

-

-

-
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elemento filtrante
limpar (quando recuperável) ou
substituir (quando descartável) o
elemento filtrante.
- filtros de ar(embebido sem óleo)

-

-

-

-

-

-

-

-

verificar e eliminar sujeira, danos e
corrosão;
Medir o diferencial de pressão;

-

-

-

-

-

-

-

-

Verificar e eliminar as frestas dos
filtros;
lavar
o
filtro
comproduto
esengraxante e inodoro;
pulverizar com óleo(inodoro) e
escorrer,
mantendo
uma
fina
película de óleo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)Condicionador de Ar(do tipo "com condensador remoto" e "janela")
verificar e eliminar sujeira, danos e
corrosão no gabinete,na moldura
da serpentina e na bandeja;

-

-

-

-

Verificar a operação de drenagem
de água da bandeja;

-

-

-

-
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Verificar o estado de conservação
do isolamento termo-acústico(se
está preservado e se não contém
bolor);

-

-

-

-

Verificar avedação dos painéis de
fechamento dogabinete;
Levar as bandejas e serpentinas
com remoção do biofilme(lodo), sem
o uso de produtos desengraxantes
e corrosivos;
Limpar
o
gabinete
do
condicionador;
Verificar os filtros de ar.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-filtros de ar
Verificar e eliminar sujeira, danos e
corrosão;
Verificare eliminar as frestas dos
filtros;
limpar o elemento filtrante.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)Ventiladores
verificar e eliminarsujeira,
ecorrosão;
Verificar a fixação;

danos
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Verificar o ruído dos mancais;

-

-

-

-

Lubrificar os mancais;
Verificar atensão das correias para
evitar o escorregamento;
verificar vazamentos nas ligações
flexíveis;
Verificar
a
operação
dos
amortecedores de vibração;
verificar
a
instalação
dos
protetores de polias e correias;
Verificar a operação dos controles
de vazão;
Verificar a drenagem de água;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

limpar interna e externamente a
carcaça e o rotor.

-

-

-

-

d)Casa de Máquinas do Condicionador de Ar
Verificar e eliminar Sujeira e água;

-

-

-

-

Verificar e eliminar corpos estranhos;

-

-

-

-

verificar e eliminar as obstruções no
retorno e tomada de ar externo;

-

-

-

-

aquecedores de ar verificar e eliminar
sujeira, dano ecorrosão;

-

-

-

-
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verificar
o
funcionamento
dispositivos de segurança;

dos

limpar a face de passagem do fluxo
de ar.

-

-

-

-

-

-

-

-

-umidificador de ar com tubo difusor(verobs.1)
Verificar e eliminar sujeira,danos e
corrosão;
Verificar a operação da válvula de
controle;
Ajustar a gaxeta da haste da válvula
de controle;
Purgar a água do sistema;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verificar o tapamento da caixad'água
de reposição;
verificar
o
funcionamento
dos
dispositivos de segurança;
Verificar o estado das
linhas de
distribuiçãode vapor e decondensado;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-tomada de a rexterno(verobs.2)
verificar e eliminar sujeira, danos
e corrosão;
Verificar a fixação;
Medir o diferencial de pressão;
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Medir a vazão;
Verificar e eliminar as frestas dos
filtros;verificar
o
Acionamento
mecânico do registro de ar ("damper")

-

-

-

-

-

-

-

-

limpar (quando recuperável) ou
substituir (quando descartável) o
elemento filtrante;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-registro de ar("damper") de retorno(verobs.2)
verificar e eliminar sujeira,dano se
corrosão;
Verificar
o
seu
acionamento
mecânico;
Medir a vazão;

-registro de ar("damper")corta fogo(quandohouver)
Verificar o certificado de teste;
verificar e eliminar sujeira nos
elementos de fechamento, trava e
reabertura;
verificar
o
funcionamento
dos
elementos de fechamento, trava e
reabertura; verificar oposicionamento
do indicador de condição(aberto ou
fechado);
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-registro de ar("damper")de gravidade (venezianas automáticas)
verificar e eliminar sujeira, danos e
corrosão;

-

-

-

-

Verificar o acionamento mecânico;
Lubrificar os mancais;
Observações:

-

-

-

-

1.

Não é recomendado o uso de umidificador de ar por aspersão que possui bacia de água no interior do duto de
insuflamento ou no gabinete do condicionador.
2.

É necessária a existência de registro de ar no retorno e tomada de ar externo, para garantir a correta vazão de
ar no sistema.
e)Dutos, Acessórios e Caixa Pleno para o Ar
verificar e eliminar sujeira (interna e
externa), danos e corrosão;

-

-

-

-

Verificar a vedação das portas de
inspeção em operação normal;

-

-

-

-

verificar
e
eliminar
danos
isolamento
térmico;
verificar
vedação das conexões.

-

-

-

-

-

-

-

-

no
a

-bocas de ar para insuflamento e retorno do ar
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verificar e eliminar sujeira, danos e
corrosão;
Verificar a fixação;
Medir a vazão;
-dispositivos
de
bloqueio
e
balanceamento
verificar e eliminar sujeira, danos e
corrosão;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verificar o funcionamento;

-

-

-

-

f) Ambientes Climatizados
verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis, fontes de ruídos,
infiltrações,
armazenagem
de
produtos
químicos,
fontes
de
radiação de calor excessivo, e
fontes
de
geração
de
microorganismos;

-

-

-

g)TorredeResfriamento
Verificar e eliminar sujeira, danos e
corrosão;

-

-
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Notas:
1) As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção

mecânica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeração.Condicionamento de Ar eVentilação-Manutenção Programada
da ABNT, assim como aos edifícios da Administração Pública Federal o disposto no capítulo Práticas de Manutenção,
Anexo 3,itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria nº 2.296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e
Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reformas de Estado - MARE.
O somatório das práticas demanutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o bom funcionamento
e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle
dos poluentes dos ambientes.
2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, devem ser

biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim.
3) Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do

sistema de climatização.

56
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900-904 - fone (68) 3213 4000.

e-mail:: cplaleac@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação

Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Processo n. 429/2021

Resolução n. 139/2021

Folha n. _______________

Pregão Presencial para Registro de Preços n.
09/2021
ANEXO I– TERMO DE REFERENCIA

Rubrica________________

6

- Recomendaçõesaosusuáriosemsituaçõesdefalhadoequipamentoeoutrasdeemergência:
Descrição:

CLASSIFICAÇÃO DE FILTROS DE AR PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES CLIMATIZADOS,
CONFORME RECOMENDAÇÃO NORMATIVA 004-1995 da SBCC
Classe de filtro
Grossos

Finos
Absolutos
-

Eficiência(%)
G0

30-59

G1
G2
G3
F1
F2
F3
A1
A2
A3

60-74
75-84
85eacima
40-69
70-89
90eacima
85-94,9
95-99,96
99,97eacima
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Notas:
1)
Métodos de ensaio:
Classe G:Teste gravimétrico, conforme ASHRAE*52.1-1992(arrestance)Classe F: Teste colorimétrico, conforme
ASHRAE 52.1 - 1992 (dust spot)ClasseA:Teste fotométrico DOPTEST, conforme U.S.Militar Standart 282
*ASHRAE-American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers,Inc.
2) Para classificação das áreas de contaminação controlada, referir-sea NBR13.700 de junho de 1996, baseada na US Federal
Standart 209E de1992.
3) SBCC- Sociedade Brasileira de Controle da Contaminação.
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ___/2021.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 09/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 429/2021.
INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE

Aos __ dias do mês de ________de dois mil e vinte e um, a Assembleia Legislativa do
Estado do Acre, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.
04.039.657/0001-13, situada nesta cidade, na Rua Arlindo Porto Leal, n. 241, Centro,
neste ato representada por sua MESA DIRETORA, composta pelo Deputado ......,
Presidente, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. ...., expedida
pela SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o n. ......; Deputado ......, Primeiro Secretário,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. ......, expedida pela
SSP/AC, inscrito no CPF/MF sob o n. ......; e Deputado......, Segundo Secretário,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. ......, expedida pela
SSP/AC, inscrito no CPF/MF sob o n. ......, residentes e domiciliados nesta cidade,
doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, e a empresa ______________,
inscrita no CNPJ sob o n._____________, Inscrição Estadual n.____________,
vencedora do Pregão Presencial para Registro de Preços n. 09/2021, por seu
Representante
legal,
_______________,
brasileiro(a),
estado
civil____,
empresário(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n. ___________, expedida
pela SSP/__, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.________________, domiciliado (a) em
_______ e residente na ________________, Bairro ________, acordam, com fulcro
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decretos Estaduais nº. 5.965/2010;
5.967/2010; 5.972/2010; 7.477/2014; Lei Complementar 123/2006 e suas alterações,
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº. 8.078 de 11 de
setembro de 1990 – Código Proteção e Defesa do Consumidor, e demais normas
legais aplicáveis, registrar os Preços abaixo elencados:
1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços contínuos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de
manutenção preventiva, corretiva, instalação e remoção, inclusas trocas de peças
novas e genuínas, fornecimento de gás, e elaboração do plano de manutenção e
controle de operações (PMOC), nos condicionadores de ar e aparelhos de
refrigeração pertencentes ao patrimônio da ALEAC, conforme necessidade estimada
e descrições constantes no termo de referência – Anexo I do Edital.
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2. DO FORNECEDOR(s) REGISTRADO(s)
2.1. A partir da publicação, ficam registrados na Assembleia Legislativa do Estado do
Acre, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es)a seguir
relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento dos produtos constantes
do Anexo deste Instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
a) Fornecedora-lote 01 ....................: EMPRESA ....................., inscrita no CNPJ
sob o n. .........................., com sede na...........n. ..............., Bairro ..............................,
CEP.........................., na cidade de Rio Branco-Acre, telefone: (68)
.........................,representada pelo(a) senhor(a) ....................., portador(a) da Cédula
de Identidade RG n. ..............., expedida pela SSP/___, inscrito(a)no CPF/MF sob o
n. ............ residente e domiciliado(a) em . ................
3. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A presente ata de registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura
4.DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E HORARIOS DE
ATENDIMENTO:
4.1.Os serviços/consumos que se pretende contratar serão realizados na sede da
ALEAC, localizada na Rua Arlindo Porto Leal, 241 – Centro, com exceção de algum
tipo de manutenção/serviço que possa ser realizado fora da sede da CONTRATADA,
OU em alguma Unidade subordinada, sempre localizada no município de Rio Branco
– AC.
4.2. Os dias e horários de prestação dos serviços deverão acompanhar o horário de
funcionamento, que é de segunda a sexta-feira, das 08h ás 17h.
4.3. Quando da necessidade eventual para a prestação dos serviços aos sábados,
domingos e feriados (municipais, estaduais ou nacionais), a Contratada deverá dispor
de uma equipe para a execução dos serviços emergências, devendo a fiscalização do
contrato, avisar com antecedência.
4.4. Os horários, dias e a rotina (cronograma) para a execução da prestação dos
serviços, deverá ser cumprido conforme acordado pelo Fiscal do Contrato.
5. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1.DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA:
5.1.1. A manutenção preventiva tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em
todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de
operacionalidade e segurança e em perfeito estado de funcionamento;
5.1.2. As rotinas de manutenção deverão ser no mínimo, as seguintes ações:
d) Deverá fazer manutenção MENSAL com o objetivo de:
 Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
 Limpeza de evaporador;
 Limpeza de filtro de ar;
 Medir o diferencial de pressão;
 Verificar e eliminar frestas dos filtros;
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Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o
elemento filtrante;
 Verificar grades de ventilação/ exaustão. Verificar chave seletora;
 Verificar atuação do termostato;
 Verificar válvula reversora;
 Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores;
 Medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor;
 Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente;
 Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas;
 Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos;
 Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação;
 Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;
 Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias;
 Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o uso de
produto desengraxante e corrosivo;
 Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor);
 Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter;
 Verificar filtro e secador;
 Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos;
 Verificar nível de óleo do compressor;
 Verificar a operação da válvula de expansão;
 Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e
óleo);
 Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis;
 Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura
do ambiente;
 Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e
na bandeja;
 Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão;
 Verificar a operação dos controles de vazão;
 Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores;
 Limpeza de condensador;
 Verificar protetor térmico compressor;
 Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete;
5.1.3. Em caso de pane, realizar a análise do condicionador de ar com a emissão de
relatório contendo a descrição do problema e das peças a serem trocadas.
5.1.4. Além dos serviços acima, caberá à Contratada a execução de outras ações
recomendadas pela boa técnica, e pelos fabricantes dos produtos e equipamentos, de
forma a atender a satisfatória manutenção, buscando assim realizar a manutenção
preventiva dos equipamentos de ar condicionado.
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6.
PRAZO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
6.1. O prazo para executar a manutenção preventiva será de 24hs, contados da
emissão da ordem de serviço.
6.2. Não serão aceitas interrupções no funcionamento dos aparelhos durante o
horário de expediente sem a prévia autorização da ALEAC.
6.3. A contratada somente poderá executar a manutenção preventiva após
emissão e recebimento da ordem de serviço.
6.4. Após a execução da manutenção, a contratada emitirá relatório, colhendo a
assinatura do servidor em serviço, para fins de ateste da nota fiscal, e encaminhará
ao fiscal no prazo de 5 (cinco) dias úteis da execução dos serviços.
6.5. Estimam-se manutenções preventivas mensais para cada aparelho de ar
condicionado, porém, a critério da administração e conforme PMOC – Plano de
Manutenção, Operação e Controle, esse prazo poderá ser reduzido ou estendido. As
manutenções respeitarão o quantitativo contratado.
6.6. O PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, deverá ser
apresentado em conformidade com o Anexo 1 da Portaria n° 3.523/98 do Ministério
da Saúde, com o cronograma dos serviços referentes à manutenção preventiva de
todas as instalações, conforme definido no presente Termo de Referência, para
aprovação da Fiscalização do CONTRATANTE, prevendo, no mínimo, as atividades
elencadas, com periodicidades correspondentes;
6.7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Deverão ser realizadas mensalmente,
preferencialmente de segunda a sexta-feira de 8h às17h;
6.8. A manutenção preventiva deverá ser executada no local onde se encontram os
aparelhos até o último dia do mês de referência.
7.
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
7.1. A manutenção corretiva tem por objeto todos os procedimentos necessários a
recolocar os equipamentos defeituosos em perfeito estado de funcionamento,
compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças defeituosas, ajustes
e reparos necessários, de acordo com os Manuais e Normas Técnicas específicas
para os equipamentos.
7.2. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que houver
emissão de ordem de serviço, cuja motivação seja uma chamada por parte da ALEAC
ou forem detectados problemas pelo técnico da contratada quando da realização das
manutenções preventivas, no qual deverão ser atendidas no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas.
7.3. Quando houver necessidade da realização da manutenção corretiva, sendo
detectada pela contratante, A ALEAC emitirá Ordem de Serviço devendo à
contratada:
7.3.2. Emitir orçamento contendo descrição do defeito do ar, peças a serem trocadas
e o respectivo valor da mesma;
7.3.3. Não poderão ser incluídas no orçamento as peças que fazem parte da
manutenção preventiva, as mesmas são ônus da contratada;
7.4. Para equipamentos que se encontrem cobertos por garantia, os serviços de
manutenção corretiva somente poderão ser executados se o defeito não estiver
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coberto pela garantia de fábrica e após autorização expressa pelo gestor/fiscal do
contrato. Em caso de defeito de fabricação, a Contratada comunicará o fato a
Contratante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da constatação, mediante emissão
de laudo técnico, assinado pelo técnico responsável;
7.5. Durante o prazo de garantia dos equipamentos, a Contratada se
responsabilizará por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a
extinção da garantia de fábrica. Caso a Contratada execute serviços que resultem na
perda da garantia oferecida, ela assumirá durante o período remanescente da
garantia todos os ônus a que atualmente está sujeito o fabricante do equipamento;
7.6. Executados os serviços de manutenção corretiva, a Contratada fornecerá
relatório à Fiscalização, discriminando as intervenções corretivas executadas em cada
unidade;
7.7. Os serviços de manutenção corretiva, bem como a substituição de peças,
acessórios e o fornecimento de gás refrigerante, somente serão executados após
autorização da Contratante, mediante a apresentação de orçamento prévio, onde seja
discriminado o valor da mão de obra e o de peças, acessórios e gás refrigerante
fornecidos, bem como o tempo de serviço estimado pela Contratada para a sua
execução.
8.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:
8.1. Os serviços de instalação compreendem a mão de obra e todo o material
necessário para o perfeito funcionamento dos equipamentos/aparelhos.
8.2. A contratada deverá executar os seguintes serviços da instalação:
 Fixação das unidades internas;
 Fixação das unidades externas;
 Interligação das unidades;
 Carga e balanceamento de gás refrigerante;
 Instalação da unidade evaporadora, interligada ao condensador através de
tubulação de cobre previamente isolada com Thermotubo e Black-out, será
feita na lateral/frente do prédio, ao nível do teto do pavimento. Deverá ser
observado o desnível do condensador e instalado sifão de cobre a cada 3
(três) metros de tubulação;
 A distância entre as unidades condensadoras e evaporadoras não deverá ser
superior à definida nas normas e/ou especificações dos Fabricantes dos
equipamentos.
 Confecção e instalação da rede de drenagem, utilizando tubos de pvc∅ ¾” com
desnível suficiente para o escoamento da água condensada.
8.3. A tubulação deverá estar totalmente embutida e será interligada ao sistema de
drenagem do prédio;
8.4. Fornecimento, conforme a necessidade, de: Materiais elétricos (eletrodutos,
cabos necessários à interligação das máquinas, fitas, etc.); Materiais de
drenagem (tubos pvc, curvas, lixas, solda plástica pvc, etc.); Tubos de cobre de
½”, 5/8”, 1”, 1.1/8” sem costura; Thermotubo 1.1/8”; Materiais de soldagem
(solda phoscoper, prata, etc.); Gases (nitrogênio, R-22, oxigênio, acetileno,
etc.) e outros.
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9.
DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:
9.1. Quando houver necessidade de substituição de peças, estas deverão ser
preferencialmente originais de primeira linha (novas), não havendo no mercado, serão
aceitas peças similares(novas), não podendo ser recondicionados ou reaproveitados
e deverão estar de acordo com as especificações técnicas, e deverão estar de acordo
com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do contrato.
9.2. As peças serão substituídas mediante ordem de compra emitida pela
contratante, devendo a contratada apresentar o laudo técnico, por escrito, assinado
por profissional habilitado, demonstrando a necessidade da troca.
9.3. AContratadadeveráapresentarparaaContratanteumapropostaparaaaquisiçãode
peçaquenecessitaráser substituída.
9.4. Após autorização, a peça deverá ser adquirida e substituída no referido
equipamento, deverá ser acostada/apresentada ao Fiscal e Gestor para atesto e
indicação de descarte adequado quanto as peças em desuso(objeto da troca).
9.5. A Contratada deverá apresentar no mínimo de 03 (três) orçamentos, emitidos
por outros fornecedores, a fim de comprovar a vantagem econômica do valor da peça
adquirida pela mesma, ou ainda comprovar, quando for o caso, a exclusividade de um
único fornecedor para aquisição pela contratante.
9.6. As informações do gerenciamento das manutenções preventivas e corretivas
realizado pela Contratada, em todos os passos desde a cotação até a compra,
passando pela logística da entrega, serão disponibilizadas para a Contratante, para
efeito de acompanhamento do processo.
9.7. O ônus da reposição de peças e acessórios nestas condições correrá por conta
da CONTRANTE, cujo pagamento será efetuado mediante a Contratada.
9.8. Na substituição, não deverá ser cobrado o valor correspondente a mão de
obra, uma vez que o mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção
corretiva;
9.9. No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de
reinstalação em local diferente do que hoje se encontram instalados, as substituições
e complementações de peças, serão executadas pela Contratada, mediante
autorização expressa da Contratante.
9.10. A Contratada será responsável pelo fornecimento das peças de reposição,
após autorização escrita da Contratante. As despesas oriundas desta
responsabilidade serão ressarcidas juntamente com o pagamento das faturas,
condicionada à apresentação de relatórios;
9.11. Nos meses em que ocorrer manutenção corretiva, a Contratada deverá
apresentar a Nota Fiscal de Serviços especificando as peças substituídas durante o
período, anexando cópias das Notas Fiscais com as respectivas autorizações da
Contratante;
9.12. A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em
conformidade com as recomendações do fabricante;
9.13. Em havendo aprovação do orçamento prévio apresentado, a Contratante
autorizará a execução da manutenção com o fornecimento das respectivas peças,
não contabilizando-se no prazo de execução o período transcorrido entre a
apresentação do orçamento prévio e a autorização pela Contratante;
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9.14. A CONTRATADA deverá observar que, nos casos de manutenção corretiva
com substituição de peças, equipamentos ou acessórios, o prazo para normalização
do sistema será de no máximo 05(cinco) dias úteis.
9.15. Quando houver necessidade de maior prazo para o fornecimento do material,
a CONTRATADA deverá solicitá-lo mediante justificativa e proposta de novo prazo, os
quais serão avaliados pelo fiscal do contrato. Negligência, imprudência, incapacidade
técnica ou incompetência não serão justificativas para o não cumprimento dos prazos
estabelecidos.
9.16. Caberão à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou
aplicação do material por ela solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo
Responsável Técnico e encaminhada ao Fiscal e Gestor do Contrato.
10.
DA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
10.1. É dever da Contratada realizar remoção e instalação de equipamentos da
propriedade da Contratante, sempre que solicitada.
10.2. Todas as despesas com mão de obra e com os materiais necessários para a
instalação – onde incluem-se os suportes, linha frigoríferas, eletrodutos, cabos, gás,
isolantes térmicos, tubos de PVC de 25mm de até 6 (três) metros, inclusive
materiais utilizados nos reparos das paredes que forem afetadas, serviços de mão de
obra de pedreiro se necessário, tinta para reparar a pintura da parede, entre outros
materiais e serviços necessários para boa e fiel instalação - correrão às expensas da
Contratada, que receberá para tal atividade o valor descrito na proposta apresentada
pela mesma.
10.3. Caberá a Contratada a interligação elétrica de força aos equipamentos, bem
como a interligação entre condensador e evaporador, através de cabo PP com selo
do INMETRO, bitola conforme especificações do fabricante, a partir dos pontos de
força fornecidos pelo Contratante próximos às unidades evaporadoras.
10.4. Na instalação de aparelho de ar condicionado, está incluída a tubulação de
cobre de até6 metros e eventual necessidade de se completar carga de gás.
10.5. Remoção de aparelho de ar condicionado entende-se a retirada do aparelho da
parede juntamente com o recolhimento adequado do gás utilizado no mesmo.
10.6. Os equipamentos deverão ser instalados respeitando os afastamentos mínimos
de paredes e lajes indicados pelo fabricante;
10.7. Caso a condensadora seja instalada no piso, é imprescindível conferir o
nivelamento do mesmo e efetuar as correções, sempre que necessárias. Deverão ser
utilizados calços de borracha e o equipamento deverá ser fixado no piso com
parafusos sobre os calços de borracha, salvo quando se tratar de superfície dotada
de impermeabilização;
10.8. A Contratada deverá executar os serviços de instalação conforme:
e) NBR-7541- Tubos de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado;
f) NBR-10080 - Instalações de Ar Condicionado para salas de computadores;
g) Portaria n. 3.523/GM (28/08/1998) – Qualidade do Ar de Interiores e Prevenção
de Riscos à Saúde dos Ocupantes de Ambientes Climatizados;
h) Instruções do fabricante do equipamento para a manutenção da garantia caso
está ainda esteja em vigor;
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10.9. Todas as etapas de execução serão acompanhadas por fiscal designado, que
irá aferir se todos os requisitos de instalação/desinstalação/remoção descritos acima
foram efetivamente respeitados.
10.10.
Ao término dos serviços de instalação a CONTRATADA será
responsável pelos serviços de acabamento nos imóveis como: argamassa, pintura,
entre outros serviços que necessitar, devolvendo o prédio com as suas características
originais.
11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PMOC
11.1. Apresentar o Projeto e implantação do Plano de Manutenção e Operação e
Controle – PMOC, de acordo com a Portaria N. 3.523 da ANVISA, no prazo de até 30
dias úteis após a assinatura do contrato.
12. DO PRAZO PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
12.1. O prazo para o início da realização dos serviços será de no 24hs, após a
assinatura do contrato pela empresa contratada.
13. DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS
13.1. Os serviços executados de manutenção corretiva deverão ter um prazo mínimo
de garantia de:
a) 03 (três) meses para mão de obra executada;
b) 90 (noventa) dias para as peças substituídas.
13.2. Garantia mínima de 12 (doze) meses para a instalação da unidade
evaporadora, a contar do atesto/recebimento definitivo dos serviços de instalação,
efetuado formalmente pela CONTRATANTE;
13.3. Garantia mínima de 18 (dezoito) meses para a instalação das unidades
compressoras, a contar do atesto/recebimento definitivo dos serviços de instalação,
efetuado formalmente pela CONTRATANTE;
13.4. Garantia mínima de 12 (doze) meses para os demais aspectos dos serviços de
instalação, a contar do atesto/recebimento definitivo dos serviços, efetuado
formalmente pela CONTRATANTE.
13.5. Outros sobre os serviços de instalação dos equipamentos/aparelhos (Split’s), a
integração de normas, os ajustes de orientações técnicas e casos omissos serão
decididos pela autoridade competente da CONTRATANTE.
14. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação, assinar Ata de Registro de
Preços;
14.2. Serão registrados os preços na forma estabelecida no Decreto Estadual nº
5.967, de 30 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto Estadual nº 7.477 de 25 de
abril de 2014, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme minuta de Ata de Registro de
Preços;
14.3. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas;
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14.4. A ALEAC monitorará os preços dos serviços, avaliará o mercado
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em
decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os
custos dos serviços registrados;
14.5. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços deverão ser
compatíveis com a conjuntura do mercado;
15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado,
mensalmente, em nome da Contratada, em conta corrente por ela indicada, em
moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, uma vez satisfeitas as
formalidades previstas nos Arts 5º e 73, da Lei 8.666/93, e ocorrerá no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei nº8.666/93,
contado do devido ateste da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser efetuado pela
fiscalização do contrato em até 05(cinco) dias úteis após a apresentação dos
documentos de cobrança.
15.2. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e atestados.
15.3. Para a realização da manutenção corretiva, com substituição de peças com
percentual de descontos indicados no termo de referência, mediante ateste do fiscal
do contrato e da Coordenadoria de Material e Patrimônio com a devida anuência do
representante da empresa contratada.
15.4. A nota fiscal/fatura que for apresentada com erro será devolvida à empresa
contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado para
pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da
reapresentação
15.5. Antes do pagamento a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica
nos sites oficiais, a regularidade da empresa contratada junto à Seguridade Social
(INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Justiça do Trabalho,
Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal. Tal exigência tem amparo
legal no § 3º do Art. 195 da Constituição Federal e nos Arts. 29, Incs. III e IV, e55, Inc.
XIII, da Lei nº 8.666/93. (TCU, Acórdão nº 119/2011, Plenário, Rel. Min. José Jorge,
DOU de 02.02.201.
15.6. A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através da documentação mencionada
no art. 29 da Lei n. 8.666/93, cujo pagamento fica condicionado a comprovação da
referida regularidade.
15.7. No caso de incorreções nos documentos apresentados inclusive na nota
fiscal/fatura, serão os mesmos restituídos à Contratada para as correções
necessárias, não respondendo a Assembleia Legislativa por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
15.8. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à
apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para
verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos
envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora. (Art. 36, § 5º da IN 06, de
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23 de dezembro de 2013 da SLTI do MPOG).
16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes do objeto da licitação correrão por conta do Programa
de Trabalho: 10100101031220326260000;
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
17.1. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
17.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho, através do Fiscal do Contrato;
17.3. Atender às recomendações da Contratada, concernentes à utilização dos
equipamentos, divulgando-as e fiscalizando seu cumprimento;
17.4. Comunicar formalmente à Contratada, através de correspondências ou aditivos
contratuais, sempre que houver alterações e informações que possam modificar itens
do contrato originalmente avençados;
17.5. Comunicar à Contratada qualquer anormalidade que possa dificultar a
execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil;
17.6. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade ocorrida no
funcionamento ou na manutenção dos equipamentos;
17.7. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada de acordo com as condições
estabelecidas no contrato;
17.8. Exercer a fiscalização do serviço por meio de servidor designado para essefim,
na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto da respectiva fatura,
com as ressalvas que se fizerem necessárias.
17.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
17.10. Fornecerasinformaçõeseesclarecimentosnecessáriosàexecuçãodosserviçospel
a Contratada;
17.11. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato,
em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e reajuste do contrato;
17.12. Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as
preestabelecidas no contrato;
17.13. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
17.14. Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, desde
que devidamente identificados, para a realização dos serviços contratados;
17.15. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante da Contratada;
17.16. Promover o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as normas, especificações e
técnicas estabelecidas em seus anexos;
17.17. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigaçõesdentrodosprazosecondiçõesestabelecidasnesteTermodeReferência;
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17.18. Rejeitar, no todo ou em parte, os trabalhos executados em desacordo com as
respectivas especificações;
17.19. Requerer nova instalação, independentemente da quantidade, a dispêndio da
Contratada e sem qualquer ônus para a ALEAC quando da constatação, a qualquer
tempo, de montagem ou de manutenção inapropriada do equipamento;
17.20. Responder, por danos ou prejuízos causados à Contratada em decorrência de
comprovada ação culposa da Contratante.
17.21. Solicitar substituição de mão de obra entendida como inadequada para a
prestação de serviços por mão de obra qualificada e ou o refazimento no todo ou em
parte dos trabalhos executados em desacordo com as respectivas especificações;
17.22. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
18.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como
trans porte dos aparelhos, locomoção de pessoal técnico, seguros de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, encargos fiscais e
demais despesas necessárias à plena prestação dos serviços;
18.2. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Estado ou a terceiros;
18.3. Atender prontamente as exigências da Contratante inerentes ao objeto do
contrato;
18.4. Atender às normas técnicas, além das normas e portarias sobre segurança e
saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condição de única
responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e
jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços objeto do contrato;
18.5. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência, até o
recebimento definitivo dos serviços;
18.6. Encarregar-se, no caso de retirada dos equipamentos dos locais instalados, em
razão da complexidade dos reparos, por todas as despesas referentes ao transporte
do equipamento, inclusive seguro;
18.7. Executar os serviços de forma que não interfiram no bom andamento das
rotinas de funcionamento do órgão, cujo horário a ser estabelecido deverá atender ao
interesse e conveniência da Contratante;
18.8. Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com as disposições
normativas da Contratante, sob pena de se constituir em inadimplência contratual;
18.9. Fornecer a Contratante todas as informações necessárias à fiscalização dos
serviços, durante e após a execução dos serviços;
18.10. Fornecer todas as ferramentas, materiais e equipamentos indispensáveis à
realização das manutenções, bem como mão de obra especializada e devidamente
protegidos por Equipamentos de Proteção Individual;
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18.11. Fornecer peças e acessórios originais novos, após aprovação da Fiscalização,
conforme as recomendações do fabricante e normas técnicas específicas;
18.12. Instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se
admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;
18.13. Manter os empregados que prestarão serviços uniformizados e identificados
com crachá, para identificação da pessoa e da empresa, em boa visualização, que
permita aos usuários do prédio identificar com facilidade os dados do empregado;
18.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, sob pena de multa e rescisão contratual;
18.15. Manter no seu quadro de pessoal técnicos qualificados para a realização dos
serviços;
18.16. Manter todos os equipamentos, materiais e produtos necessários à execução
dos serviços em perfeitas condições de uso e, em se tratando de equipamentos
elétricos, estes devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos à
rede elétrica da Contratante;
18.17. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, os
serviços contratados, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
18.18. Não substituir ou alterar peças dos equipamentos ou movimentar qualquer
equipamento, componente ou peça para fora das dependências da Contratante sem o
conhecimento do gestor do contrato;
18.19. Nomear empregado (preposto) para orientar a execução dos serviços, bem
como manter contato com o Fiscal do Contrato, solicitando às providências que se
fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as
reclamações e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução
das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93;
18.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todas as peças, materiais e produtos, bem como equipamentos e ferramentas em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
18.21. Prestar assistência técnica durante o prazo de garantia dos serviços
executados e das peças substituídas, sanando problemas constatados nestas;
18.22. Prestar, em casos de urgência, atendimento em dias e horários flexíveis;
18.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços efetuados em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução dos
serviços ou dos materiais empregados, a critério da Contratante;
18.24. Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, qualquer objeto da Contratante e/ou
de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;
18.25. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados,
direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa,
decorrentes da execução dos serviços;
18.26. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
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18.27. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato, ainda que
acontecido em dependência da Contratante;
18.28. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência;
18.29. Utilizar na limpeza dos componentes dos equipamentos somente produtos
biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a utilização de
substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas;
18.30. Apresentar relatório mensal de cada equipamento assistido nas manutenções
preventivas e corretivas sempre que for exigido pela Contratante.
18.31. Instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se
admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada.
18.32. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao
objeto deste Termo de Referência e especialidades pertinentes ao objeto deste Termo
de Referência e especialidades pertinentes, quando cabível, nos termos da Lei nº
6496/1977;
18.33. Realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva com obediência às
especificações técnicas dos fabricantes, assim como a Portaria nº 3.523/GM, de 28-81998, do Ministério da Saúde, compreendendo as atividades técnicas e
administrativas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos
componentes dos sistemas de climatização, garantindo as condições de uso dos
mesmos, bem como a remoção de impurezas dos componentes, a fim de evitar sua
dispersão no ambiente interno.
18.34. Apresentar Noto Fiscal/Fatura detalhando o valor unitário e total dos serviços
prestados no período.
18.35. Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou
indireta deste serviço e manter disponível o registro da execução dos procedimentos
estabelecidos no PMOC.
18.36. Apresentar o Projeto e implantação do Plano de Manutenção e Operação e
Controle – PMOC, de acordo com a Portaria n. 3.523 da ANVISA, no prazo de até 30
dias úteis após a assinatura do contrato.
19. DOSACRÉSCIMOSE SUPRESSÕES
19.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de1993;
19.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser
assinados no prazo de validade da ata e poderão ser alterados, desde que verificado o
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
20.
DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
20.1.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os valores ofertados
(preços) registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente
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comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65
da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;
20.2.
Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso
II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
20.3.
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente registrado será convocado pelo Órgão indicado no
subitem 1.1 para alteração, por aditamento, do preço da Ata.
21.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
21.1. O preço registrado será cancelado quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores
aos praticados no mercado.
21.2.
Poderá, também, ser cancelado o preço registrado por razões de interesse
público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do art. 78, da Lei n.
8.666, de 1993.
21.3.
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por
despacho da autoridade competente, assegurados o contraditório e ampla defesa.
21.4.
O fornecedor ou prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do
seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, desde
que devidamente comprovados.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. O Licitante deverá observar o mais alto padrão de conduta ética durante o
processo de Licitação e na execução do Contrato, estando sujeito às sanções
previstas na legislação brasileira.
22.2. Descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste
Edital, sujeita à contratada as sanções previstas no art. 86, da Lei n. 8.666, de 1993 e
no Decreto Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010, sem prejuízo da
reparação de danos causado à Assembleia Legislativa, observado o devido processo
administrativo.
22.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
22.4. As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente
justificável e aceito, submetido à aprovação da autoridade competente – pelo
Pregoeiro e submetido à autoridade do órgão promotor da licitação durante a
realização do certame ou pelo fiscal do contrato e submetido à aprovação pela
autoridade Superior da ALEAC, durante a execução do contrato.
22.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
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22.6. Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos
itens anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação
específica, subsidiariamente.
22.7. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo
de Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei
10.520/2002, e nos artigos 77 a 80, 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, bem como o disposto
no Decreto Estadual nº. 5.965/10, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório.
22.8. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá,
obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada na ALEAC, até o 2º (segundo)
dia útil anterior à data prevista para a execução do serviço e ou fornecimento de
material.
22.9. Se a CONTRATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002 ou no Decreto Estadual 5.965/2010, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar-lhe, observando a gravidade das faltas
cometidas, as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa;
III – Suspensão; e
IV – Declaração de inidoneidade.
22.10. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada
nos seguintes limites máximos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo
dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada;
IV0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor
da parcela do objeto não realizado, observado o disposto no § 5º, a partir do trigésimo
primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia
de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com
o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; e
IV - 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do
valor da proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame.
23. DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
23.1. Poderá utilizar esta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao Gestor da Ata, desde que:
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;
b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total
da quantidade registrada;
c) A Ata esteja vigente;
d) Haja fornecedores registrados; e
e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por
cento)da registrada nesta Ata.
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24. DA PUBLICAÇÃO
24.1.A publicação da presente Ata no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, por
extrato, será providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, ocorrendo às
expensas do Poder Legislativo.
25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n.
06/2021, anexos e propostas da empresa classificada em 1º lugar na referida
licitação.
26. DO FORO
26.1. As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro de Rio BrancoEstado do Acre, com renúncia de qualquer outro.
26.2.E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata,assinam
este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, representando a Assembleia
Legislativa, os Membros da Mesa Diretora, e o fornecedor registrado, seu
Representante Legal,
Rio Branco-Ac, ....de..............de 2021.
Pela Assembleia Legislativa:

Deputado .......
Presidente

Deputado ...........
1º Secretário

Deputado..........
2ª Secretário

PeloFornecedor:
........................................

Testemunhas:
1. .......................................................................
RG n ...........................SSP/....
CPF/MF n..........................................................

2. ........................................................................
RG n ...........................SSP/....
CPF/MFn..........................................................
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ANEXO II - A
ENCARTE I
1) A Empresa: ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.
_________________,
com
sede
na
_________________________________________, representada neste ato pelo
Sr.(a) ________________________, portador da Cédula de Identidade RG n.
_________, expedida pela SSP/___, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.
______________________________
LOTE UNICO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

QUANT. ANUAL VALOR UNITARIO
(R$)

Serviço de elaboração e implantação
do Plano de Manutenção, Operação e
Controle (PMOC) para o sistema de Serviço
climatização da Assembleia Legislativa
do Estado do Acre.

VALOR ESTIMADO
(R$)

1

Sub-total 01
ITEM

02

03

04
05

06

07

08

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.
EQUIPAMENTOS (A)

MESES
(B)

P. UNITARIO
(C)

VALOR ANUAL POR
ITEM
(D) = (A) x (B )x (C)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
1
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
7.500 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
2
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
9.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
4
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
12.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
7
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
18.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
10
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
24.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
20
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
30.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
6
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
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ANEXO II – A ENCARTE I
36.000 BTUS.
09

10

11

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
24.000 BTU/H
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
36.000 BTU/H
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H

12

1

2

12

2

12

12

MULT SPLIT 90.000 BTU/H

1

12

13

MULT SPLIT 120.000 BTU/H

6

12

14

MULT SPLIT 180.000 BTU/H

12

12

15

ROOF-TOP

1

12

16

EXAUSTORES

4

12

17

CORTINA DE AR

4

12

Sub-total 02
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
ITEM

18

19

20

21

22

23

24

25

DISCRIMINAÇÃO

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
7.500 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
9.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR
DE
ARSPLIT12.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
18.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
24.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE ARSPLIT
30.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
36.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7

QUANT.
HOMEM/HORA
EQUIPAMENTOS (A)
(A)
1

30

2

60

4

120

7

210

10

300

20

600

6

180

1

30

P. UNITARIO
(B)

VALORANUALPORIT
EM
(C) = (A) X (B)
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24.000 BTU/H
26

27

27

28

29

30

31

32
33
34

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
36.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 90.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 120.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 180.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR ROOFTOP
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
EXAUSTORES DE AR
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
CORTINA DE AR
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 90.000 BTU/H

2

60

2

60

2

60

1

30

6

180

12

360

1

30

4

120

4

120

1

30

Sub-total 03
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM
35
36
37
38
39
40
41

DISCRIMINAÇÃO
Serviço de instalação de
condicionado de 7.500 BTUS
Serviço de instalação de
condicionado de 9.000 BTUS.

UND.
ar
ar

Serviço de instalação de ar
condicionado de 10.000 BTUS.
Serviço de instalação de ar
condicionado de 12.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 18.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 36.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 48.000 BTUS.

ar
ar
ar

QUANT.
P. UNITARIO
EQUIPAMENTOS
(B)
(A)

UNID

3

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

VALOR ANUAL POR
ITEM
C=(A)x(B)
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42

Serviço de instalação de
condicionado de 60.000 BTUS.

ar

UNID

6

Sub-total 04
SERVIÇO DE REMOÇÃO
QUANT.
P. UNITARIO
EQUIPAMENTOS
(B)
(A)

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID

43

Serviço de remoção de ar
condicionado de 7.5000 BTUS.

UNID

3

44

Serviço de remoção de
condicionado de 9.000 BTUS

ar

UNID

5

45

Serviço de remoção de ar
condicionado de 10.000 BTUS.

UNID

5

46

Serviço de remoção de ar
condicionado de 12.000 BTUS.

UNID

5

47

Serviço de remoção de ar
condicionado de 18.000 BTUS.

UNID

5

48

Serviço de remoção de ar
condicionado de 36.000 BTUS.

UNID

5

49

Serviço de remoção de ar
condicionado de 48.000 BTUS.

UNID

5

50

Serviço de remoção de ar
condicionado de 60.000 BTUS.

UNID

5

VALORTOTAL
C=(A)x(B)

Sub-total 05
FORNECIMENTO DE PEÇAS
ITEM

51

DISCRIMINAÇÃO

PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O
VALOR
ESTIMADO
PARA
O
FORNECIMENTODE
PEÇAS
DURANTE
12MESES.

MESES

12

VALOR DESTINADO
% DE
A AQUISIÇÃO DAS DESCONTO MINIMO
PEÇAS (R$)
200.000,00

6,66 %

Sub-total 06
VALOR TOTAL DO LOTE : (Subtotal 1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4
+ Subtotal 5 + Subtotal 6).
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ANEXO III – MODELO DE
DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS
REQUISITOS DO EDITAL

ANEXO III
DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 09/2021.

___________(nome
da
licitante)_______________,
CNPJ
nº._________________
sediada
no
endereço
_______________________________________________, por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial em
epígrafe, DECLARA expressamente, sob a penas da lei que cumpre plenamente
os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

Rio Branco - AC, ______ de ______ de 2021.

_____________________________________
(Assinatura Representante Legal)

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel que identifique a licitante
(CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO V

(Modelo de atestado de capacidade técnica)

TIMBRE /LOGOMARCA DA PESSOA JURÍDICA EMITENTE

____________________________________________, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n. ________, neste ato representada por seu
Representante Legal, Sr.(a) ___________________, portador(a) da Cédula de
Identidade RG n. _____, expedida pela SSP/_____, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.
________,
atesta
para
osdevidos
fins,
que
a
Empresa
________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
n. __________, com sede na _______________________, forneceuos produtos
abaixorelacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação,
não havendocontra a mesma registro que a desabone.

Relação dos produtos fornecidos:

Rio Branco, _______ de __________ de 2021.

_________________________________________________________
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste
atestado esua assinatura)
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ANEXO V – MODELO DE CARTA
PROPOSTA

ANEXO V
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À: Assembleia Legislativa do Estado do Acre
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Nos termos do Edital relativo ao Pregão Presencial para Registro de Preços
n.09/2021, apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento de produtos:
LOTE UNICO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

QUANT. ANUAL VALOR UNITARIO
(R$)

Serviço de elaboração e implantação
do Plano de Manutenção, Operação e
Controle (PMOC) para o sistema de Serviço
climatização da Assembleia Legislativa
do Estado do Acre.

VALOR ESTIMADO
(R$)

1

Sub-total 01
ITEM

02

03

04
05

06

07

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.
EQUIPAMENTOS (A)

MESES
(B)

P. UNITARIO
(C)

VALOR ANUAL POR
ITEM
(D) = (A) x (B )x (C)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
1
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
7.500 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
2
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
9.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
4
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
12.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
7
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
18.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
10
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
24.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
20
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
30.000 BTUS.
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ANEXO V – MODELO DE CARTA
PROPOSTA
08

09

10

11

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
36.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
24.000 BTU/H
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
36.000 BTU/H
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H

12

6

12

1

2

12

2

12

12

MULT SPLIT 90.000 BTU/H

1

12

13

MULT SPLIT 120.000 BTU/H

6

12

14

MULT SPLIT 180.000 BTU/H

12

12

15

ROOF-TOP

1

12

16

EXAUSTORES

4

12

17

CORTINA DE AR

4

12

Sub-total 02
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
ITEM

18

19

20

21

22

23

24

DISCRIMINAÇÃO

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
7.500 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
9.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR
DE
ARSPLIT12.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
18.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
24.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE ARSPLIT
30.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
36.000 BTUS.

QUANT.
HOMEM/HORA
EQUIPAMENTOS (A)
(A)
1

30

2

60

4

120

7

210

10

300

20

600

6

180

P. UNITARIO
(B)

VALORANUALPORIT
EM
(C) = (A) X (B)
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25

26

27

27

28

29

30

31

32
33
34

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
24.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
36.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 90.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 120.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 180.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR ROOFTOP
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
EXAUSTORES DE AR
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
CORTINA DE AR
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 90.000 BTU/H

1

30

2

60

2

60

2

60

1

30

6

180

12

360

1

30

4

120

4

120

1

30

Sub-total 03
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM
35
36
37
38
39
40

DISCRIMINAÇÃO
Serviço de instalação de
condicionado de 7.500 BTUS
Serviço de instalação de
condicionado de 9.000 BTUS.

UND.
ar
ar

Serviço de instalação de ar
condicionado de 10.000 BTUS.
Serviço de instalação de ar
condicionado de 12.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 18.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 36.000 BTUS.

ar
ar

QUANT.
P. UNITARIO
EQUIPAMENTOS
(B)
(A)

UNID

3

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

VALOR ANUAL POR
ITEM
C=(A)x(B)
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41
42

Serviço de instalação de
condicionado de 48.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 60.000 BTUS.

ar
ar

UNID

6

UNID

6

Sub-total 04
SERVIÇO DE REMOÇÃO
QUANT.
P. UNITARIO
EQUIPAMENTOS
(B)
(A)

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID

43

Serviço de remoção de ar
condicionado de 7.5000 BTUS.

UNID

3

44

Serviço de remoção de
condicionado de 9.000 BTUS

ar

UNID

5

45

Serviço de remoção de ar
condicionado de 10.000 BTUS.

UNID

5

46

Serviço de remoção de ar
condicionado de 12.000 BTUS.

UNID

5

47

Serviço de remoção de ar
condicionado de 18.000 BTUS.

UNID

5

48

Serviço de remoção de ar
condicionado de 36.000 BTUS.

UNID

5

49

Serviço de remoção de ar
condicionado de 48.000 BTUS.

UNID

5

50

Serviço de remoção de ar
condicionado de 60.000 BTUS.

UNID

5

VALORTOTAL
C=(A)x(B)

Sub-total 05
FORNECIMENTO DE PEÇAS
ITEM

51

DISCRIMINAÇÃO

PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O
VALOR
ESTIMADO
PARA
O
FORNECIMENTODE
PEÇAS
DURANTE
12MESES.

MESES

12

VALOR DESTINADO
% DE
A AQUISIÇÃO DAS DESCONTO MINIMO
PEÇAS (R$)
200.000,00

6,66 %

Sub-total 06
VALOR TOTAL DO LOTE : (Subtotal 1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4
+ Subtotal 5 + Subtotal 6).

1. O Preço Total da Proposta para o serviço de R$ ........ (............), nos termos das
planilhas acima.
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ANEXO V – MODELO DE CARTA
PROPOSTA
2. Declaramos que o preço total da proposta compreende todas as despesas
necessárias para a execução dos serviços e substituição de peças na Assembleia
Legislativa.
3. Declaramos que estamos de acordo com as condições do Edital e Anexos.
4. Condições para entrega dos produtos: as constantes no Edital e Anexo.
5. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para entrega da proposta.

Rio Branco, ........... de ....................... de 2021.

__________________________________
Carimbo e assinatura da Licitante

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel que identifique a licitante
(CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO VI – MODELO DE
DECLARAÇÃO DE ME/EPP

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 09/2021– CPL

___________(nome da empresa)___________, inscrita no CNPJ
sob o
n.______________, sediada em (endereço completo)_____,declara, sob sua
exclusiva responsabilidade penal e civil, que nos termos da Lei Complementar n. 123,
de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n. 139/2011, não se enquadra em
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º, do art. 3º, da mencionada
LC e que está apta a receber o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a
49 da citada lei, uma vez que na data da abertura da presente Licitação está
classificada como:
( ) Microempresa-ME – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00.
( ) Empresa de Pequeno Porte – EPP-receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00.

Rio Branco, ........... de ....................... de 2021.

__________________________________
Nome do Representante Legal
CPF

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel que identifique a licitante
(CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO VII – MODELO DE
INEXISTENCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS E MENOR
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E
CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 09/2021– CPL

___________(nome da Licitante)_______,CNPJ nº.___________________sediada
____________________________________, por intermédio de seu representante
legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão em epígrafe, DECLARA
expressamente, sob a penas da lei que:
a) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93;
c) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Rio Branco, ______ de ________________ de 2021.

_____________________________________
(Assinatura do responsável)

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel que identifique a licitante.
(CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
87
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900-904 - fone (68) 3213 4000.

e-mail:: cplaleac@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação

Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Processo n. 429/2021

Resolução n. 139/2021

Folha n. _______________

Pregão Presencial para Registro de
Preços n. 09/2021

Rubrica________________

ANEXO VIII – MINUTA DE
CONTRATO

ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N. ___/2021.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 09/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 429/2021.

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA ..............., QUE
ENTRE SI FAZEM A ASSEMLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE E
A
EMPRESA
_________________________________.

Aos __ dias do mês de ________de dois mil e vinte e um, a Assembleia Legislativa do
Estado do Acre, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.
04.039.657/0001-13, situada nesta cidade, na Rua Arlindo Porto Leal, n. 241, Centro,
neste ato representada por sua MESA DIRETORA, composta pelo Deputado .......,
Presidente, Nacionalidade, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG n. ....,
expedida pela ....., inscrito no CPF/MF sob o n. .....; Deputado ....., Primeiro
Secretário, Nacionalidade, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG n. ....,
expedida pela ....., inscrito no CPF/MF sob o n. .....; e Deputado ......, Segundo
Secretário, Nacionalidade, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG n. ....,
expedida pela ....., inscrito no CPF/MF sob o n. ....., residentes e domiciliados nesta
cidade, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, e a empresa
______________, inscrita no CNPJ sob o n._____________, Inscrição Estadual
n.____________, vencedora do Pregão Presencial para Registro de Preços
n.09/2021, por seu Representante legal, _______________, brasileiro(a), estado
civil____, empresário(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n. ___________,
expedida pela SSP/__, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.________________,
domiciliado (a) em _______ e residente na ________________, Bairro ________,
acordam, nos termos da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos
Estaduais nº 5.972/2010, 5.965/2010, 5.966/2010, 5.967/2010 (alterado pelo Decreto nº
7.477/2014) e 9.457/2018, e subsidiariamente a Lei N. 8.666/93, Lei Complementar nº
123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014)eLein°.8.078/90 – Código de
Defesa do Consumidor, e demais normas que regem a matéria, mediante as cláusulas
e condições a seguir estabelecidas:
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ANEXO VIII – MINUTA DE
CONTRATO
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente termo a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços contínuos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de
manutenção preventiva, corretiva, instalação e remoção, inclusas troca de peças
novas e genuínas, fornecimento de gás, e elaboração do plano de manutenção e
controle de operações (PMOC), nos condicionadores de ar e aparelhos de
refrigeração pertencentes ao patrimônio da ALEAC, estabelecidas no termo de
referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços nº 09/2021, proposta da CONTRATADA e demais documentos
constantes do Processo nº. _____________________.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E
VIGÊNCIA
2.1. O valor deste contrato é de R$ _____________ ( ..............................);
LOTE ÚNICO
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC
ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

QUANT. ANUAL VALOR UNITARIO
(R$)

Serviço de elaboração e implantação
do Plano de Manutenção, Operação e
Controle (PMOC) para o sistema de Serviço
climatização da Assembleia Legislativa
do Estado do Acre.

VALOR ESTIMADO
(R$)

1

Sub-total 01
ITEM

02

03

04
05

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.
EQUIPAMENTOS (A)

MESES
(B)

P. UNITARIO
(C)

VALOR ANUAL POR
ITEM
(D) = (A) x (B )x (C)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
1
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
7.500 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
2
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
9.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
4
12
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
12.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
12
7
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
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ANEXO VIII – MINUTA DE
CONTRATO
18.000 BTUS.
06

07

08

09

10

11

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
24.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
30.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
36.000 BTUS.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
24.000 BTU/H
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
36.000 BTU/H
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H

10

12
12

20

12

6

12

1

2

12

2

12

12

MULT SPLIT 90.000 BTU/H

1

12

13

MULT SPLIT 120.000 BTU/H

6

12

14

MULT SPLIT 180.000 BTU/H

12

12

15

ROOF-TOP

1

12

16

EXAUSTORES

4

12

17

CORTINA DE AR

4

12

Sub-total 02
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
ITEM

18

19

20

21

DISCRIMINAÇÃO

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
7.500 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
9.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR
DE
ARSPLIT12.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
18.000 BTUS.

QUANT.
HOMEM/HORA
EQUIPAMENTOS (A)
(A)
1

30

2

60

4

120

7

210

P. UNITARIO
(B)

VALORANUALPORIT
EM
(C) = (A) X (B)
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22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

31

32
33
34

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
24.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE ARSPLIT
30.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
36.000 BTUS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
24.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
36.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR K7
60.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 90.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 120.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 180.000 BTU/H
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR ROOFTOP
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
EXAUSTORES DE AR
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
CORTINA DE AR
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
CONDICIONADOR DE AR MULT
SPLIT 90.000 BTU/H

10

300

20

600

6

180

1

30

2

60

2

60

2

60

1

30

6

180

12

360

1

30

4

120

4

120

1

30

Sub-total 03
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM
35
36

DISCRIMINAÇÃO
Serviço de instalação de
condicionado de 7.500 BTUS
Serviço de instalação de
condicionado de 9.000 BTUS.

UND.
ar
ar

QUANT.
P. UNITARIO
EQUIPAMENTOS
(B)
(A)

UNID

3

UNID

6

VALOR ANUAL POR
ITEM
C=(A)x(B)
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37
38
39
40
41
42

Serviço de instalação de ar
condicionado de 10.000 BTUS.
Serviço de instalação de ar
condicionado de 12.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 18.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 36.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 48.000 BTUS.
Serviço de instalação de
condicionado de 60.000 BTUS.

ar
ar
ar
ar

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

UNID

6

Sub-total 04
SERVIÇO DE REMOÇÃO
QUANT.
P. UNITARIO
EQUIPAMENTOS
(B)
(A)

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID

43

Serviço de remoção de ar
condicionado de 7.5000 BTUS.

UNID

3

44

Serviço de remoção de
condicionado de 9.000 BTUS

ar

UNID

5

45

Serviço de remoção de ar
condicionado de 10.000 BTUS.

UNID

5

46

Serviço de remoção de ar
condicionado de 12.000 BTUS.

UNID

5

47

Serviço de remoção de ar
condicionado de 18.000 BTUS.

UNID

5

48

Serviço de remoção de ar
condicionado de 36.000 BTUS.

UNID

5

49

Serviço de remoção de ar
condicionado de 48.000 BTUS.

UNID

5

50

Serviço de remoção de ar
condicionado de 60.000 BTUS.

UNID

5

VALORTOTAL
C=(A)x(B)

Sub-total 05
FORNECIMENTO DE PEÇAS
ITEM

51

DISCRIMINAÇÃO

PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O
VALOR
ESTIMADO
PARA
O
FORNECIMENTODE
PEÇAS
DURANTE
12MESES.

MESES

12

VALOR DESTINADO
% DE
A AQUISIÇÃO DAS DESCONTO MINIMO
PEÇAS (R$)
200.000,00

6,66 %
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Sub-total 06
VALOR TOTAL DO LOTE : (Subtotal 1+Subtotal 2+Subtotal 3+Subtotal 4
+ Subtotal 5 + Subtotal 6).

2.2. As despesas decorrentes deste Contrato ocorrerão por conta do orçamento:
Programa de Trabalho: .............
Elemento de Despesa: ....................

2.3. O prazo de vigência do contrato para a prestação dos serviços será de 12 (doze)
meses, contados a partir da data da assinatura do Contrato.
2.4. Podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos,
conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93, com vistas à obtenção de
preços e condições vantajosas para a administração, limitada a 60 meses.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços/consumo que se pretende contratar serão realizados na sede da
CONTRATADA, localizada na Rua Arlindo Porto Leal, 241 – Centro, com exceção de
algum tipo de manutenção/serviço que possa ser realizado fora da sede da ALEAC,
em alguma Unidade subordinada, sempre localizados no município de Rio Branco –
AC.
3.2. Os dias e horários de prestação dos serviços deverão acompanhar o horário de
funcionamento, que é de segunda a sexta-feira, das 08h ás 17h.
3.3. Quando da necessidade eventual para a prestação dos serviços aos sábados,
domingos e feriados (municipais, estaduais ou nacionais), a Contratada deverá dispor
de uma equipe para a execução dos serviços emergências, devendo a fiscalização do
contrato, avisar com antecedência.
3.4. Os horários, dias e a rotina (cronograma) para a execução da prestação dos
serviços, deverá ser cumprido conforme acordado pelo Fiscal do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PMOC
4.1. Apresentar o Projeto e implantação do Plano de Manutenção e Operação e
Controle – PMOC, de acordo com a Portaria N. 3.523 da ANVISA, no prazo de até 30
dias úteis após a assinatura do contrato.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS
5.1. O prazo para o início da realização dos serviços será de no máximo 24hs, após
a assinatura do contrato pela empresa contratada.
CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS
6.1. Os serviços executados de manutenção corretiva deverão ter um prazo mínimo
de garantia de:
a) 03 (três) meses para mão de obra executada;
b) 90 (noventa) dias para as peças substituídas
93
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900-904 - fone (68) 3213 4000.

e-mail:: cplaleac@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação

Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Processo n. 429/2021

Resolução n. 139/2021

Folha n. _______________

Pregão Presencial para Registro de
Preços n. 09/2021

Rubrica________________

ANEXO VIII – MINUTA DE
CONTRATO
6.2. Garantia mínima de 12 (doze) meses para a instalação da unidade
evaporadora, a contar do atesto/recebimento definitivo dos serviços de instalação,
efetuado formalmente pela CONTRATANTE;
6.3. Garantia mínima de 18 (dezoito) meses para a instalação das unidades
compressoras, a contar do atesto/recebimento definitivo dos serviços de instalação,
efetuado formalmente pela CONTRATANTE;
6.4. Garantia mínima de 12 (doze) meses para os demais aspectos dos serviços de
instalação, a contar do atesto/recebimento definitivo dos serviços, efetuado
formalmente pela CONTRATANTE.
6.5. Outros sobre os serviços de instalação dos equipamentos/aparelhos (Split’s), a
integração de normas, os ajustes de orientações técnicas e casos omissos serão
decididos pela autoridade competente da CONTRATANTE.
CLAUSULA SÉTIMA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
7.1.1. A manutenção preventiva tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em
todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de
operacionalidade e segurança e em perfeito estado de funcionamento;
7.1.2. As rotinas de manutenção deverão ser no mínimo, as seguintes ações:
a)
Deverá fazer manutenção MENSAL com o objetivo de:

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Limpeza de evaporador;

Limpeza de filtro de ar;

Medir o diferencial de pressão;

Verificar e eliminar frestas dos filtros;

Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o
elemento filtrante;

Verificar grades de ventilação/ exaustão. Verificar chave seletora;

Verificar atuação do termostato;

Verificar válvula reversora;

Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores;

Medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor;

Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente;

Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas;

Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos;

Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação;

Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;

Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias;

Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o uso de
produto desengraxante e corrosivo;

Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor);

Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter;

Verificar filtro e secador;
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Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos;

Verificar nível de óleo do compressor;

Verificar a operação da válvula de expansão;

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e
óleo);

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis;

Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura
do ambiente;

Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e
na bandeja;

Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão;

Verificar a operação dos controles de vazão;

Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores;

Limpeza de condensador;

Verificar protetor térmico compressor;

Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete;
b)
Em caso de pane, realizar a análise do condicionador de ar com a emissão de
relatório contendo a descrição do problema e das peças a serem trocadas.
c)
Além dos serviços acima, caberá à Contratada a execução de outras ações
recomendadas pela boa técnica, e pelos fabricantes dos produtos e equipamentos, de
forma a atender a satisfatória manutenção, buscando assim realizar a manutenção
preventiva dos equipamentos de ar condicionado.
CLAUSULA OITAVA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
8.1. O prazo para executar a manutenção preventiva será de 24hs, contados da
emissão da ordem de serviço.
8.2. Não serão aceitas interrupções no funcionamento dos aparelhos durante o
horário de expediente sem a prévia autorização da ALEAC.
8.3. A contratada somente poderá executar a manutenção preventiva após
emissão e recebimento da ordem de serviço.
8.4. Após a execução da manutenção, a contratada emitirá relatório, colhendo a
assinatura do servidor em serviço, para fins de ateste da nota fiscal, e encaminhará
ao fiscal no prazo de 5 (cinco) dias úteis da execução dos serviços.
8.5. Estimam-se manutenções preventivas mensais para cada aparelho de ar
condicionado, porém, a critério da administração e conforme PMOC – Plano de
Manutenção, Operação e Controle, esse prazo poderá ser reduzido ou estendido. As
manutenções respeitarão o quantitativo contratado.
8.6. O PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, deverá ser
apresentado em conformidade com o Anexo I - A da Portaria n° 3.523/98 do Ministério
da Saúde, com o cronograma dos serviços referentes à manutenção preventiva de
todas as instalações, conforme definido no presente Termo de Referência, para
aprovação da Fiscalização do CONTRATANTE, prevendo, no mínimo, as atividades
elencadas, com periodicidades correspondentes;
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8.7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Deverão ser realizadas mensalmente,
preferencialmente de segunda a sexta-feira de 8h às17h;
8.8. A manutenção preventiva deverá ser executada no local onde se encontram os
aparelhos até o último dia do mês de referência.
CLAUSULA NONA - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
9.1. A manutenção corretiva tem por objeto todos os procedimentos necessários a
recolocar os equipamentos defeituosos em perfeito estado de funcionamento,
compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças defeituosas, ajustes
e reparos necessários, de acordo com os Manuais e Normas Técnicas específicas
para os equipamentos.
9.2. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que houver
emissão de ordem de serviço, cuja motivação seja uma chamada por parte da ALEAC
ou forem detectados problemas pelo técnico da contratada quando da realização das
manutenções preventivas, no qual deverão ser atendidas no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas.
9.3. Quando houver necessidade da realização da manutenção corretiva, sendo
detectada pela contratante, A ALEAC emitirá Ordem de Serviço devendo à
contratada:
9.3.1. Emitir orçamento contendo descrição do defeito do ar, peças a serem trocadas
e o respectivo valor da mesma;
9.3.2. Não poderão ser incluídas no orçamento as peças que fazem parte da
manutenção preventiva, as mesmas são ônus da contratada;
9.4. Para equipamentos que se encontrem cobertos por garantia, os serviços de
manutenção corretiva somente poderão ser executados se o defeito não estiver
coberto pela garantia de fábrica e após autorização expressa pelo gestor/fiscal do
contrato. Em caso de defeito de fabricação, a Contratada comunicará o fato a
Contratante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da constatação, mediante emissão
de laudo técnico, assinado pelo técnico responsável;
9.5. Durante o prazo de garantia dos equipamentos, a Contratada se
responsabilizará por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a
extinção da garantia de fábrica. Caso a Contratada execute serviços que resultem na
perda da garantia oferecida, ela assumirá durante o período remanescente da
garantia todos os ônus a que atualmente está sujeito o fabricante do equipamento;
9.6. Executados os serviços de manutenção corretiva, a Contratada fornecerá
relatório à Fiscalização, discriminando as intervenções corretivas executadas em cada
unidade;
9.7. Os serviços de manutenção corretiva, bem como a substituição de peças,
acessórios e o fornecimento de gás refrigerante, somente serão executados após
autorização da Contratante, mediante a apresentação de orçamento prévio, onde seja
discriminado o valor da mão de obra e o de peças, acessórios e gás refrigerante
fornecidos, bem como o tempo de serviço estimado pela Contratada para a sua
execução.
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CLAUSULA DÉCIMA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO
10.1. Os serviços de instalação compreendem a mão de obra e todo o material
necessário para o perfeito funcionamento dos equipamentos/aparelhos.
10.2. A contratada deverá executar os seguintes serviços da instalação:

Fixação das unidades internas;

Fixação das unidades externas;

Interligação das unidades;

Carga e balanceamento de gás refrigerante;

Instalação da unidade evaporadora, interligada ao condensador através de
tubulação de cobre previamente isolada com Thermotubo e Black-out, será feita na
lateral/frente do prédio, ao nível do teto do pavimento. Deverá ser observado o
desnível do condensador e instalado sifão de cobre a cada 3 (três) metros de
tubulação;

A distância entre as unidades condensadoras e evaporadoras não deverá ser
superior à definida nas normas e/ou especificações dos Fabricantes dos
equipamentos.

Confecção e instalação da rede de drenagem, utilizando tubos de pvc∅ ¾” com
desnível suficiente para o escoamento da água condensada.
10.3. A tubulação deverá estar totalmente embutida e será interligada ao sistema de
drenagem do prédio;
10.4. Fornecimento, conforme a necessidade, de: Materiais elétricos (eletrodutos,
cabos necessários à interligação das máquinas, fitas, etc.); Materiais de drenagem
(tubos pvc, curvas, lixas, solda plástica pvc, etc.); Tubos de cobre de ½”, 5/8”, 1”,
1.1/8” sem costura; Thermotubo 1.1/8”; Materiais de soldagem (solda phoscoper,
prata, etc.); Gases (nitrogênio, R-22, oxigênio, acetileno, etc.) e outros.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
11.1. Quando houver necessidade de substituição de peças, estas deverão ser
preferencialmente originais de primeira linha (novas), não havendo no mercado, serão
aceitas peças similares(novas), não podendo ser recondicionados ou reaproveitados
e deverão estar de acordo com as especificações técnicas, e deverão estar de acordo
com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do contrato.
11.2. As peças serão substituídas mediante ordem de compra emitida pela
contratante, devendo a contratada apresentar o laudo técnico, por escrito, assinado
por profissional habilitado, demonstrando a necessidade da troca.
11.3. A Contratada deverá apresentar para a Contratante uma proposta para a
aquisição de peça que necessitará ser substituída.
11.4. Após autorização, a peça deverá ser adquirida e substituída no referido
equipamento, deverá ser acostada/apresentada ao Fiscal e Gestor para atesto e
indicação de descarte adequado quanto as peças em desuso(objeto da troca).
11.5. A Contratada deverá apresentar no mínimo de 03 (três) orçamentos, emitidos
por outros fornecedores, a fim de comprovar a vantagem econômica do valor da peça
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adquirida pela mesma, ou ainda comprovar, quando for o caso, a exclusividade de um
único fornecedor para aquisição pela contratante.
11.6. As informações do gerenciamento das manutenções preventivas e corretivas
realizado pela Contratada, em todos os passos desde a cotação até a compra,
passando pela logística da entrega, serão disponibilizadas para a Contratante, para
efeito de acompanhamento do processo.
11.7. O ônus da reposição de peças e acessórios nestas condições correrá por conta
da CONTRANTE, cujo pagamento será efetuado mediante a Contratada.
11.8. Na substituição, não deverá ser cobrado o valor correspondente a mão de
obra, uma vez que o mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção
corretiva;
11.9. No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de
reinstalação em local diferente do que hoje se encontram instalados, as substituições
e complementações de peças, serão executadas pela Contratada, mediante
autorização expressa da Contratante.
11.10. A Contratada será responsável pelo fornecimento das peças de reposição,
após autorização escrita da Contratante. As despesas oriundas desta
responsabilidade serão ressarcidas juntamente com o pagamento das faturas,
condicionada à apresentação de relatórios;
11.11. Nos meses em que ocorrer manutenção corretiva, a Contratada deverá
apresentar a Nota Fiscal de Serviços especificando as peças substituídas durante o
período, anexando cópias das Notas Fiscais com as respectivas autorizações da
Contratante;
11.12. A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e
em conformidade com as recomendações do fabricante;
11.13. Em havendo aprovação do orçamento prévio apresentado, a Contratante
autorizará a execução da manutenção com o fornecimento das respectivas peças,
não contabilizando-se no prazo de execução o período transcorrido entre a
apresentação do orçamento prévio e a autorização pela Contratante;
11.14. A CONTRATADA deverá observar que, nos casos de manutenção corretiva
com substituição de peças, equipamentos ou acessórios, o prazo para normalização
do sistema será de no máximo 05(cinco) dias úteis.
11.15. Quando houver necessidade de maior prazo para o fornecimento do
material, a CONTRATADA deverá solicitá-lo mediante justificativa e proposta de novo
prazo, os quais serão avaliados pelo fiscal do contrato. Negligência, imprudência,
incapacidade técnica ou incompetência não serão justificativas para o não
cumprimento dos prazos estabelecidos.
11.16. Caberão à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou
aplicação do material por ela solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo
Responsável Técnico e encaminhada ao Fiscal e Gestor do Contrato.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
12.1. É dever da Contratada realizar remoção e instalação de equipamentos da
propriedade da Contratante, sempre que solicitada.
12.2. Todas as despesas com mão de obra e com os materiais necessários para a
instalação – onde incluem-se os suportes, linha frigoríferas, eletrodutos, cabos, gás,
isolantes térmicos, tubos de PVC de 25mm de até 6 (três) metros, inclusive
materiais utilizados nos reparos das paredes que forem afetadas, serviços de mão de
obra de pedreiro se necessário, tinta para reparar a pintura da parede, entre outros
materiais e serviços necessários para boa e fiel instalação - correrão às expensas da
Contratada, que receberá para tal atividade o valor descrito na proposta apresentada
pela mesma.
12.3. Caberá a Contratada a interligação elétrica de força aos equipamentos, bem
como a interligação entre condensador e evaporador, através de cabo PP com selo
do INMETRO, bitola conforme especificações do fabricante, a partir dos pontos de
força fornecidos pelo Contratante próximos às unidades evaporadoras.
12.4. Na instalação de aparelho de ar condicionado, está incluída a tubulação de
cobre de até6 metros e eventual necessidade de se completar carga de gás.
12.5. Remoção de aparelho de ar condicionado entende-se a retirada do aparelho da
parede juntamente com o recolhimento adequado do gás utilizado no mesmo.
12.6. Os equipamentos deverão ser instalados respeitando os afastamentos mínimos
de paredes e lajes indicados pelo fabricante;
12.7. Caso a condensadora seja instalada no piso, é imprescindível conferir o
nivelamento do mesmo e efetuar as correções, sempre que necessárias. Deverão ser
utilizados calços de borracha e o equipamento deverá ser fixado no piso com
parafusos sobre os calços de borracha, salvo quando se tratar de superfície dotada
de impermeabilização;
12.8. A Contratada deverá executar os serviços de instalação conforme:
c)
NBR-7541- Tubos de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado;
d)
NBR-10080 - Instalações de Ar Condicionado para salas de computadores;
e)
Portaria 3523/GM (28/08/1998) – Qualidade do Ar de Interiores e Prevenção de
Riscos à Saúde dos Ocupantes de Ambientes Climatizados;
f)
Instruções do fabricante do equipamento para a manutenção da garantia caso
está ainda esteja em vigor;
12.9. Todas as etapas de execução serão acompanhadas por fiscal designado, que
irá aferir se todos os requisitos de instalação/desinstalação/remoção descritos acima
foram efetivamente respeitados.
12.10. Ao término dos serviços de instalação a CONTRATADA será responsável pelos
serviços de acabamento nos imóveis como: argamassa, pintura, entre outros serviços
que necessitar, devolvendo o prédio com as suas características originais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como
transporte dos aparelhos, locomoção de pessoal técnico, seguros de acidentes,
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impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, encargos fiscais e
demais despesas necessárias à plena prestação dos serviços;
13.2. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Estado ou a terceiros;
13.3. Atender prontamente as exigências da Contratante inerentes ao objeto do
contrato;
13.4. Atender às normas técnicas, além das normas e portarias sobre segurança e
saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condição de única
responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e
jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços objeto do contrato;
13.5. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência, até o
recebimento definitivo dos serviços;
13.6. Encarregar-se, no caso de retirada dos equipamentos dos locais instalados, em
razão da complexidade dos reparos, por todas as despesas referentes ao transporte
do equipamento, inclusive seguro;
13.7. Executar os serviços de forma que não interfiram no bom andamento das
rotinas de funcionamento do órgão, cujo horário a ser estabelecido deverá atender ao
interesse e conveniência da Contratante;
13.8. Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com as disposições
normativas da Contratante, sob pena de se constituir em inadimplência contratual;
13.9. Fornecer a Contratante todas as informações necessárias à fiscalização dos
serviços, durante e após a execução dos serviços;
13.10. Fornecer todas as ferramentas, materiais e equipamentos indispensáveis à
realização das manutenções, bem como mão de obra especializada e devidamente
protegidos por Equipamentos de Proteção Individual;
13.11. Fornecer peças e acessórios originais novos, após aprovação da Fiscalização,
conforme as recomendações do fabricante e normas técnicas específicas;
13.12. Instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se
admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;
13.13. Manter os empregados que prestarão serviços uniformizados e identificados
com crachá, para identificação da pessoa e da empresa, em boa visualização, que
permita aos usuários do prédio identificar com facilidade os dados do empregado;
13.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, sob pena de multa e rescisão contratual;
13.15. Manter no seu quadro de pessoal técnicos qualificados para a realização dos
serviços;
13.16. Manter todos os equipamentos, materiais e produtos necessários à execução
dos serviços em perfeitas condições de uso e, em se tratando de equipamentos
elétricos, estes devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos à
rede elétrica da Contratante;
100
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900-904 - fone (68) 3213 4000.

e-mail:: cplaleac@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação

Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Processo n. 429/2021

Resolução n. 139/2021

Folha n. _______________

Pregão Presencial para Registro de
Preços n. 09/2021

Rubrica________________

ANEXO VIII – MINUTA DE
CONTRATO
13.17. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, os
serviços contratados, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
13.18. Não substituir ou alterar peças dos equipamentos ou movimentar qualquer
equipamento, componente ou peça para fora das dependências da Contratante sem o
conhecimento do gestor do contrato;
13.19. Nomear empregado (preposto) para orientar a execução dos serviços, bem
como manter contato com o Fiscal do Contrato, solicitando às providências que se
fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as
reclamações e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução
das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93;
13.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todas as peças, materiais e produtos, bem como equipamentos e ferramentas em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
13.21. Prestar assistência técnica durante o prazo de garantia dos serviços
executados e das peças substituídas, sanando problemas constatados nestas;
13.22. Prestar, em casos de urgência, atendimento em dias e horários flexíveis;
13.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços efetuados em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução dos
serviços ou dos materiais empregados, a critério da Contratante;
13.24. Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, qualquer objeto da Contratante e/ou
de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;
13.25. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados,
direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa,
decorrentes da execução dos serviços;
13.26. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
13.27. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato, ainda que
acontecido em dependência da Contratante;
13.28. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência;
13.29. Utilizar na limpeza dos componentes dos equipamentos somente produtos
biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a utilização de
substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas;
13.30. Apresentar relatório mensal de cada equipamento assistido nas manutenções
preventivas e corretivas sempre que for exigido pela Contratante.
13.31. Instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se
admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada.
13.32. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao
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objeto deste Termo de Referência e especialidades pertinentes ao objeto deste Termo
de Referência e especialidades pertinentes, quando cabível, nos termos da Lei nº
6496/1977;
13.33. Realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva com obediência às
especificações técnicas dos fabricantes, assim como a Portaria nº 3.523/GM, de 28-81998, do Ministério da Saúde, compreendendo as atividades técnicas e
administrativas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos
componentes dos sistemas de climatização, garantindo as condições de uso dos
mesmos, bem como a remoção de impurezas dos componentes, a fim de evitar sua
dispersão no ambiente interno.
13.34. Apresentar Noto Fiscal/Fatura detalhando o valor unitário e total dos serviços
prestados no período.
13.35. Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou
indireta deste serviço e manter disponível o registro da execução dos procedimentos
estabelecidos no PMOC.
13.36. Apresentar o Projeto e implantação do Plano de Manutenção e Operação e
Controle – PMOC, de acordo com a Portaria n. 3.523 da ANVISA, no prazo de até 30
dias úteis após a assinatura do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
14.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho, através do Fiscal do Contrato;
14.3. Atender às recomendações da Contratada, concernentes à utilização dos
equipamentos, divulgando-as e fiscalizando seu cumprimento;
14.4. Comunicar formalmente à Contratada, através de correspondências ou aditivos
contratuais, sempre que houver alterações e informações que possam modificar itens
do contrato originalmente avençados;
14.5. Comunicar à Contratada qualquer anormalidade que possa dificultar a
execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil;
14.6. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade ocorrida no
funcionamento ou na manutenção dos equipamentos;
14.7. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada de acordo com as condições
estabelecidas no contrato;
14.8. Exercer a fiscalização do serviço por meio de servidor designado para esse fim,
na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto da respectiva fatura,
com as ressalvas que se fizerem necessárias.
14.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
14.10. Forneceras informações e esclarecimentos necessários à execução dos
serviços pela Contratada;
14.11. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato,
em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e reajuste do contrato;
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14.12. Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as
preestabelecidas no contrato;
14.13. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
14.14. Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, desde
que devidamente identificados, para a realização dos serviços contratados;
14.15. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante da Contratada;
14.16. Promover o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as normas, especificações e
técnicas estabelecidas em seus anexos;
14.17. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigaçõesdentrodosprazosecondiçõesestabelecidasnesteTermodeReferência;
14.18. Rejeitar, no todo ou em parte, os trabalhos executados em desacordo com as
respectivas especificações;
14.19. Requerer nova instalação, independentemente da quantidade, a dispêndio da
Contratada e sem qualquer ônus para a ALEAC quando da constatação, a qualquer
tempo, de montagem ou de manutenção inapropriada do equipamento;
14.20. Responder, por danos ou prejuízos causados à Contratada em decorrência de
comprovada ação culposa da Contratante.
14.21. Solicitar substituição de mão de obra entendida como inadequada para a
prestação de serviços por mão de obra qualificada e ou o refazimento no todo ou em
parte dos trabalhos executados em desacordo com as respectivas especificações;
14.22. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:
15.1. ACONTRATADA não poderá subcontratar, ficando, o vínculo contratual adstrito
somente a CONTRATANTE e a CONTRATADA, respondendo a CONTRATADA por
todos os danos causados na execução do objeto do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado,
mensalmente, em nome da Contratada, em conta corrente por ela indicada, em
moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, uma vez satisfeitas as
formalidades previstas nos Art.s 5º e 73, da Lei 8.666/93, e ocorrerá no praz o não
superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93,
contado do devido ateste da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser efetuado pela
fiscalização do contrato em até 05(cinco) dias úteis após a apresentação dos
documentos de cobrança.
16.2. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e atestados;
16.3. Para a realização da manutenção corretiva, com substituição de peças com
percentual de descontos indicados no termo de referência, mediante ateste do fiscal
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do contrato e da Coordenadoria de Material e Patrimônio com a devida anuência do
representante da empresa contratada;
16.4. A nota fiscal/fatura que for apresentada com erro será devolvida à empresa
contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado para
pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da
reapresentação.
16.5. Antes do pagamento a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica
nos sites oficiais, a regularidade da empresa contratada junto à Seguridade Social
(INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Justiça do Trabalho,
Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal. Tal exigência tem amparo
legal no § 3º do Art. 195 da Constituição Federal e nos Arts. 29, Incs. III e IV, e55, Inc.
XIII, da Lei nº 8.666/93. (TCU, Acórdão nº 119/2011, Plenário, Rel. Min. José Jorge,
DOU de 02.02.201.
16.6. A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através da documentação mencionada
no art. 29 da Lei n. 8.666/93, cujo pagamento fica condicionado a comprovação da
referida regularidade.
16.7. No caso de incorreções nos documentos apresentados inclusive na nota
fiscal/fatura, serão os mesmos restituídos à Contratada para as correções
necessárias, não respondendo a Assembleia Legislativa por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
16.8. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à
apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para
verificar se é o não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos
envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora. (Art. 36, §5º da IN 06,DE
23 de dezembro de 2013 da SLTI do MPOG).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. O Licitante deverá observar o mais alto padrão de conduta ética durante o
processo de Licitação e na execução do Contrato, estando sujeito às sanções
previstas na legislação brasileira.
17.2. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste
Edital, sujeita à contratada as sanções previstas no art. 86, da Lei n. 8.666, de 1993 e
no Decreto Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010, sem prejuízo da
reparação de danos causado à Assembleia Legislativa, observado o devido processo
administrativo.
17.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
17.4. As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente
justificável e aceito, submetido à aprovação da autoridade competente – pelo
Pregoeiro e submetido à autoridade do órgão promotor da licitação durante a
realização do certame ou pelo fiscal do contrato e submetido à aprovação pela
autoridade Superior da ALEAC, durante a execução do contrato.
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17.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
17.6. Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos
itens anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação
específica, subsidiariamente.
17.7. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo
de Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei
10.520/2002, e nos artigos 77 a 80, 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, bem como o disposto
no Decreto Estadual nº. 5.965/10, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório.
17.8. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá,
obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada na ALEAC, até o 2º (segundo)
dia útil anterior à data prevista para a execução do serviço e ou fornecimento de
material.
17.9. Se a CONTRATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002 ou no Decreto Estadual 5.965/2010, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar-lhe, observando a gravidade das faltas
cometidas, as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa;
III – Suspensão; e
IV – Declaração de inidoneidade.
17.10. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada
nos seguintes limites máximos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo
dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada;
V- 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da
parcela do objeto não realizado, observado o disposto no § 5º, a partir do trigésimo
primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia
de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com
o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; e
IV - 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do
valor da proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO
18.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste
Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido
em suas Cláusulas e Condições, dará direito à Contratante de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à Contratada qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam
de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada à defesa prévia.
18.2. Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a)
decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da Contratada;
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b)
alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
Contratada, que, a juízo da Contratante, prejudique a execução deste pacto;
c)
transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem
prévia e expressa autorização da Contratante;
d)
cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas, na forma do art. 67, da
Lei n. 8.666, de 1993;
e)
no interesse da Contratante, mediante comunicação com antecedência de 05
dias, com o pagamento do serviço prestado até a data comunicada no aviso de
rescisão;
f)
no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos
termos do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;
g)
por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79,
incisos I e III, da Lei n. 8.666, de 1993.
h)
lentidão do seu cumprimento, levando a Contratada a comprovar a
impossibilidade de conclusão do serviço no prazo estabelecido;
i)
paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
j)
desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como as de seus superiores;
k)
atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante,
decorrentes dos serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
l)
ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado,
impeditivo de sua execução;
m)
subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do Contratado com
outrem, a cessão ou transferência parcial ou total, nem a fusão, cisão ou
incorporação, sem anuência expressa da Contratante.
n)
A inexecução total ou parcial deste Contrato por parte da Contratada
assegurará a Contratante o direito de rescisão nos termos do art. 77, da Lei n. 8.666,
de 1992, bem como nos casos citados nos arts. 78 a 80, do mesmo diploma legal,
garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
18.3. A rescisão do contrato nos termos do art. 79, da Lei n. 8.666, de 1993, poderá
ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n. 8.666, de 1993;
b) Amigável, desde que conveniente e oportuno para a Contratante;
c) Judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ACOMPANHAMENTO / FISCALIZAÇÃO
19.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Subsecretaria de
Publicidade e Comunicação Social, que anotará em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, como o disposto no art.
67, da Lei 8.666, de 1993, e atestará as notas fiscais/faturas para fins de pagamento.
19.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Contrato, Termo de Referência, instrumento
convocatório e legislação pertinente.
19.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
da Contratante deverão ser solicitadas à Secretaria Executiva, em tempo hábil para
adoção das medidas convenientes, e que não acarrete a interrupção dos serviços ora
propostos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
20.1. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da Assembleia Legislativa,
por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, conforme determina o Parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº.
8.666/1993,esuas alterações.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele
estivessem transcritos:
a) O Edital da Licitação na modalidade ao Pregão Presencial SRP Nº 09/2021 e seus
anexos.
b) A proposta apresentada pela CONTRATADA.
21.2. Todas as despesas relativas à execução do objeto, tais como: mão de obra,
impostos, taxas, emolumentos, leis sociais, etc., correrão por conta da
CONTRATADA;
21.3. As normas que disciplinam este procedimento 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;
21.4. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações e legislação correlata.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
22.1. As dúvidas decorrentes do presente contrato serão dirimidas no Foro de Rio
Branco- Estado do Acre, com renúncia de qualquer outro.
22.2.E por estarem de acordo com as disposições contidas no presente contrato,
assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, representando a
Assembleia Legislativa, os Membros da Mesa Diretora, e o fornecedor registrado, seu
Representante Legal,

Rio Branco-Ac, ....de..............de 2021.
Pela Assembleia Legislativa:
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Deputado ...............................
Presidente

Deputado ...............................
1º Secretário

Deputado..........................
2ª Secretário

Pelo Fornecedor:
........................................

Testemunhas:
1. .......................................................................
RG n ...........................SSP/....
CPF/MF n..........................................................
2. ........................................................................
RG n ...........................SSP/....
CPF/MF
n..........................................................
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS
PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

A Empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº (informar), com sede à (endereço)
declara, perante a ALEAC, que:

1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para
execução do objeto especificado no certame licitatório – Pregão Para Registro de Preços Nº
09/2021. – CPL em especial os seguintes:

1.1. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e
1.2. Mão de obra qualificada.

2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas
contratualmente.

Sendo isto o que havia a declarar,
Rio Branco-AC, ... de ...2021.

(nome do responsável)
(cargo)

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel que identifique a licitante.
(CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO X
MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 09/2021.
(Nome da empresa) _________________________., CNPJ nº ____________, sediada
(endereço
completo)
____________________________________,
neste
ato
representada por (Identificação completa do representante do licitante), devidamente
constituído, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item ..... do
Pregão Presencial SRP n. 09/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:

I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada
de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação)
quanto a participar ou não da referida licitação;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura
oficial das propostas; e
que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
Rio Branco-Ac, ______ de ________ de 2021.

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado do licitante.
(CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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Comissão Permanente de Licitação

Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Processo n. 429/2021

Resolução n. 139/2021

Folha n. _______________

Pregão Presencial para Registro de Preços n.
09/2021

Rubrica________________

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE
VISITA TECNICA

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TECNICA

__________________________________
(nome
da
empresa)
CNPJ
nº
_____________ Com sede na cidade de _______________, Estado
__________________ situada na Rua(Av.)____________________________, no
Bairro ________________________, CEP__________, tendo realizado visita técnica
por
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a).
___________________,
______________________, __________________ (nome, função e titularidade),
portador da célula de identidade nº ___________, SSP/_____,com CPF/MF nº
__________________, situada na Rua Arlindo Porto Leal, 241, Centro, Edifício Sede
da Assembleia Legislativa do estado do Acre, onde será realizado o serviço de
instalação dos equipamentos objeto do Pregão Presencial SRP n. ...2021, declara
conhecer todas as condições do local onde serão realizados os serviços e que não
tem nenhuma restrição quanto à exequibilidade do mesmo.
OU

Atesto, para fins de participação referente ao Pregão Presencial n. .../2021,
particularmente, o que concerne o subitem ____ do Edital em tela, que a licitante
___________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
____/____, que tomou conhecimento pleno das condições e peculiaridades dos
serviços e do local onde os mesmos serão executados e que não tem nenhuma
restrição quanto à exequibilidade da empreitada.

Rio Branco-AC, ____ de ________ de 2021.
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