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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 03/2023  
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Defensoria Pública do Estado do Acre, por meio da 
do Setor de Compras, Licitações e Contratos, representado por seu pregoeiro designado pela Portaria n° 097/2021 
sediado à Avenida antônio da Rocha Viana, nº 3057, Bairro Santa Quitéria - CEP: 69.918-700, Rio Branco - Acre, 
realizará licitação, por meio de recursos da tecnologia da informação – Internet, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, a sessão pública da licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA com 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, para contratar o objeto descrito abaixo, podendo o 
presente edital ser obtido no site www.comprasnet.gov.br, ou no site desta Instituição: https://defensoria.ac.def.br/ 
ou em seu Departamento de Licitações. A licitação será regida de conformidade com o que dispõe a Lei nº 
10.520/02, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03 de 26 de abril de 2018, Decretos Federais nº 
3.555/2000, de 8 de agosto de 2000, 10.024, de 20 de setembro de 2019, 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e 
suas alterações, 9.488 de 30 de agosto de 2018, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e suas alterações, 
aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Órgão Contratante conforme consta no processo administrativo 
sendo a Defensoria Pública do Estado do Acre, responsável pelos procedimentos licitatórios, designada como 
Promotora da licitação. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0305.013261.00002/2023-02 

ÓRGÃO CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 

UASG : 459931 

MODALIDADE: PREGÃO 

FORMA: ELETRÔNICA 

 
SRP: 

[ X ] SIM 

[ ] NÃO 
 
 
TIPO: 

[ ] MENOR PREÇO POR ITEM  

[X] MENOR PREÇO POR LOTE 

[ ] MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 

MODO DE DISPUTA: [X] ABERTO/FECHADO 

 
VALOR DE CARATER SIGILOSO: 

[ X ] SIM 

[ ] NÃO 
 
VALOR ORÇADO: 

[X] Valor Estimado 
[ ] Valor Máximo Aceitável  
[ ] Valor de Referência 

INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA 
ENTRE OS  LANCES (DISPUTA ABERTA): 

 
VALOR [R$ 0,01] 

PROVEDOR: Sistema de Compras do Governo Federal 
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Na ausência ou impedimento do Pregoeiro ou equipe de apoio indicado neste item, poderão atuar outros 
servidores oficialmente capacitados e  designados pela Administração. 

 
 

1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de instalação, retirada e 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização (ares-condicionados), incluindo limpeza e 
fornecimentos de peças novas e genuínas, para as necessidades da Defensoria Pública e suas unidades localizadas 
interior. 
1.2.  Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 
 

Anexo I: Termo de Referência 

Anexo II: Minuta da Ata de Registro de Preços 

Anexo III: Minuta do Contrato 

Anexo IV: Formulário de Propostas de Preços 

Anexo V: Declaração de Grau de Parentesco e Inexistência de Vínculo 
 
 

2. DOS PRAZOS PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO 
2.1. A abertura da sessão pública deste Pregão conduzida pelo (a) Pregoeiro (a), ocorrerá na data indicada no 
quadro constante no preâmbulo, deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br. 
2.2. A comunicação entre o (a) Pregoeiro (a) e os licitantes ocorrerá  exclusivamente mediante troca de 
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 
2.3. Para todas as referências de tempo será utilizado o horário de Brasília. 
 
3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo 
IV e condições previstas  neste Edital. 

3.2. Durante o prazo de validade do REGISTRO DE PREÇOS, a empresa detentora da Ata e as participantes do 

(COMPRASNET). 

DATA DA ABERTURA:   23/02/2023 

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 11 HORAS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/comprasnet 

PREGOEIRO(A): RAPHAEL BATISTA DA SILVA 

COMISSÃO: Comissão Permanente de Licitação no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Acre. 

 
DECRETO NOMEAÇÃO: 

PORTARIA Nº 287/GAB/DPE-AC, publicada no Diário 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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cadastro de reserva, poderá(ão) ser convidada(s) a firmar Contrato de fornecimento com vigência de até 12 (doze) 
meses, observadas as condições fixadas no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente. (Art. 57 da 
Lei 8.666/93). 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1. Até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa, cidadão ou Licitante 
poderá impugnar o Ato Convocatório do Pregão, por meio eletrônico nos e-mails: licitacao.dpe@ac.def.br e/ou 
licitacoes.dpeac@gmail.com ou excepcionalmente na sede da DPE,  Rua Antônio da Rocha Viana, nº 3.057, 
Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 
horas de segunda a quinta-feira e no horário das 08:00 às 13:00 horas, nas sextas-feiras. 

4.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital e/ou órgão solicitante, 
decidir sobre a petição no  prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido de impugnação. 

4.1.2. Acolhida à impugnação contra o Ato Convocatório, desde que altere a formulação da Proposta de Preços, 
será definida e publicada  nova data para realização do certame. 

4.1.3. Pregoeiro se pronunciará exclusivamente pelo Sistema Eletrônico (COMPRASNET), ficando todos os 
Licitantes obrigados a acessá- los para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a). 

4.1.4. A impugnação não possui efeito suspensivo, todavia, quando o pregoeiro conceder efeito suspensivo à ela 
deverá motivar nos autos do processo de licitação. 

 

5. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no e-mail licitacoes.dpe@ac.def.br ou excepcionalmente na sede da DPE, Rua Antônio da Rocha Viana, nº 
3.057, Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 
17:00 horas de segunda a quinta-feira e no horário das 08:00 às 13:00 horas, nas sextas-feiras. As informações e/ou 
esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro(a) através dos sites https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, 
ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-los para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 

6.2. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO às empresas que: 

6.2.1. Cujo o ramo de atividade seja compatível com o do objeto desta licitação; 

6.2.2. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida para 
habilitação, constante do item 12 deste Edital; 

6.2.3. Estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 03, de 26 de abril de 2018; 

6.2.4. Não estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação EXCETO quando autorizada judicialmente ou quando 
estiver com plano de recuperação aprovado e homologado. 

6.2.5. Empresas que NÃO estejam suspensas, temporariamente, de participar de licitações ou impedidas 
de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, nas esferas federal, estadual e municipal, nos 
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termos do posicionamento do STJ (REsp nº 151.567/RJ). 

6.2.6. Empresas que NÃO tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação. 

6.2.7. Não estejam com o direito de participar de licitações e contratações suspenso com a 
Administração Direta ou   Indireta Estadual; 

6.2.8. Não estejam cumprindo sanção – penas de suspensão ou inidoneidade, cadastrada no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

6.2.9. Não tenham agente público integrante do órgão promotor e/ou do órgão solicitante da licitação, que 
participe da empresa na qualidade de sócio, dirigente ou responsável técnico, vedada também sua participação 
indireta; 

6.2.10. Não seja empresa ou instituição vinculada a Defensoria Pública do Estado; 

6.2.11. Não Constarem no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União - CGU, constante no portal da internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis 

6.3. As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em participar do presente Pregão 
Eletrônico, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao SICAF, através do portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br . 

6.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

6.4.1. Servidor de qualquer Órgão ou ENTIDADE vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim 
a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

6.4.2. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.4.3. Sociedades Cooperativas. 

6.4.4. OSCIP atuando nessa condição (Acordão 746/2014 – TCU Plenário). 

6.5. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico o Licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do 
Termo de Referência no Anexo I do presente Edital. 

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

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

6.6.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 
microempresa  ou empresa de pequeno porte; 

6.6.1.2. Os itens que não superarem o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais serão destinados à 
participação exclusiva das microempresas e empresas de pequeno porte; 

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

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

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



 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 

 

 
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057, licitacoes.dpeac@gmail.com, 

CEP 69918-700 Telefone: 3223-0745 - 
https://defensoria.ac.def.br/  

 

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

 
7. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

7.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento junto ao provedor do sistema e sua 
habilitação junto ao SICAF, antes da data marcada para início da sessão pública via internet. 

7.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 
acesso ao Sistema Eletrônico, no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/; 

7.3. O credenciamento da Licitante dependerá de cadastro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF. 

7.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva da 
Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao Pregão Eletrônico. 

7.5. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou  por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao Órgão Contratante ou ao 
Órgão Promotor desta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 

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

 
 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. O licitante deverá inserir proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, exclusivamente no sistema 
eletrônico (no portal www.comprasnet.gov.br), concomitante com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento dessa documentação.  

8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha.  

8.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado 
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes nos sistemas.  

8.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termo do artigo 43, § 1º da LC 123, de 2006.  

8.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública no pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.6. O registro eletrônico da proposta comercial e dos documentos de habilitação poderão ser efetuados a partir 
da data da liberação do edital no sistema COMPRASNET, até a data da abertura da sessão pública. 

8.7. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de cada item, já considerados 
e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto deste Pregão.  

8.8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no preâmbulo deste Edital.  

8.9. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados 
dos compromissos assumidos. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da 
proposta.  
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8.10. Até a abertura da sessão pública, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

8.11. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento das propostas.  

8.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para a avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

9. DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. No dia e horário marcados, em conformidade com o estabelecido neste Edital, terá início à sessão 
pública do presente Pregão  Eletrônico, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas em conformidade com 
o item 8 – Proposta de Preços, e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente Edital e seus Anexos. 

9.2. Em seguida ocorrerá o início da etapa competitiva, via Internet, única e exclusivamente, no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br conforme Edital. 

9.3. Qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 
 
 

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1. Somente as Licitantes que apresentaram Propostas em consonância com o item 8, poderão apresentar lances 
para o lote cotado, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo a Licitante imediatamente informada 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e  valor. 

10.1.1. Assim como as Propostas, os lances serão ofertados conforme critério de julgamento estabelecido 
no preâmbulo do edital. 

10.2. Será disponibilizado campo próprio no sistema para a troca de mensagens entre o Pregoeiro e as 
licitantes participantes  (“chat”), quando convocadas pelo pregoeiro. 

10.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes poderão acompanhar, em tempo real, todas as 
mensagens trocadas no “chat” do  sistema. 

10.4. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e  registrado pelo sistema, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação. 

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. 

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance ou percentual de  desconto superior registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema 
Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances. 

10.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa 
aos participantes, no mesmo endereço eletrônico utilizado para divulgação, ou seja, 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://ac.gov.br/licitacoes/; 

 
10.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto/fechado”, em que os 
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licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

10.8.1. 1 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 
0,01 (um centavo; 

10.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.11. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a 
ordem crescente de valores. 

10.13. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício 
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

a) Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso 
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

10.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. 

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

10.16. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

10.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação 
do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por LOTE conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 

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

10.20. Em relação ao (s) item(ns) não exclusivo (s) para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
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faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou do melhor lance serão consideradas empatadas com 
a primeira colocada. 

10.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

10.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

10.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 
modo de disputa aberto e fechado. 

10.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, 
§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras; 

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
10.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 

a) Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a) deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

c) O (A) pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

d) É facultado ao (à) pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

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

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

11.1. O julgamento das Propostas de Preços dar-se-á conforme critério de julgamento estabelecido no 
preâmbulo, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital. 

11.2. O empate entre duas ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 
Propostas e quando não houver lances para definir o desempate. No caso de persistir o empate, a proposta vencedora 
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será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

11.3. Será admitido apenas 01(um) Licitante vencedor para o lote. 

11.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da 
Proposta e dos documentos de habilitação, que não venham causar prejuízo para ao órgão solicitante da 
Licitação, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE-AC, e nem firam os direitos das demais 
Licitantes. 

11.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado pelo órgão 
contratante ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.5.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor  zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

11.5.2. Podendo o Pregoeiro realizar diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, 
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

11.6. O resultado desta licitação poderá ser consultado nos sites https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ . 

11.7. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais 
serão corrigidos pelo(a) Pregoeiro(a) 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.  

11.8. Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 
 

12. DA HABILITAÇÃO 

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

12.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

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

12.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, 
nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 26 de abril de 2018. 

12.3. As empresas licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

 
12.3.1. Habilitação Jurídica 

12.3.1.1. Cédula de Identidade ou de outro documento de identificação equivalente; 
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12.3.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

12.3.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedade empresária; 

12.3.1.4. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
empresárias; 

12.3.1.5. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

12.3.1.6. Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

12.3.1.7. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

12.3.1.8. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

12.3.1.9. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

12.3.1.10. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou 
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio DNRC; 

12.3.1.11. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

12.3.1.12. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;  

12.3.1.13. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
 
12.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

12.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

12.3.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa ou Positiva com efeito de 
negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF e 
Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN), e 
com a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

12.3.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

12.3.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante 
Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

12.3.2.5. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativa da Dívida Ativa do Estado, emitida 
pela Procuradoria Geral do Estado, comprovando sua regularidade com a Fazenda Estadual. 

12.3.2.6. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; e 
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12.3.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
12.3.3. Qualificação Econômico-Financeira 
12.3.4. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante. 

12.3.5. Qualificação Técnica 

12.3.5.1. Como qualificação técnica, a (s) empresa (s) interessada (s) em participar (em) da licitação deverá 
(ão) apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, a seguinte documentação: 

12.3.5.1.1. 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. 

12.4. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no SICAF ou, ainda, quando não 
estiverem nele contemplado, deverão ser anexados no sistema juntamente com a proposta de preços, em original, ou 
cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em Órgão da imprensa oficial, conforme prazos acima 
citados. 

12.5. Se o prazo de validade das certidões não estiver expresso, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias 
consecutivos, excluindo-se nesta contagem o dia da emissão/expedição (o primeiro dia na contagem do prazo é o 
seguinte à sua emissão). 

12.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 
documentos requeridos no presente  Edital e seus Anexos. 

12.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de   habilitação   complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

12.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não- digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

12.9. A Licitante que for declarada vencedora do lote do presente Edital, terá o prazo de 02 (duas) horas, contadas 
a partir da convocação feita pelo(a) Pregoeiro(a) via sistema, para enviar a proposta final ajustada ao último 
valor ofertado e documentos complementares (quando for o acaso), devendo serem anexados, preferencialmente, 
em campo próprio do sistema Compras Governamentais, ou excepcionalmente, remetidos para o endereço 
eletrônico licitacoes.dpeac@gmail.com/ licitacoes.dpe@ac.def.br, PODENDO O PRAZO SER PRORROGADO 
POR IGUAL PERÍODO PELO PREGOEIRO E REGISTRADO NO SISTEMA. 

12.9.1. Visando o princípio da transparência, os documentos remetido para o e-mail 
licitacoes.dpeac@gmail.com/ licitacoes.dpe@ac.def.br serão disponibilizados, pelo pregoeiro(a) no 
endereços eletrônico https://defensoria.ac.def.br/lista_licitacoes.php junto ao edital da licitação, para 
consultas pelos interessados, além dos demais já inseridos no endereços eletrônico 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

12.10. A Licitante estrangeira deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos as Licitantes 
brasileiras, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no 
Brasil, no caso de ser considerada vencedora. 

12.11. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação da Licitante primeira 
classificada e a convocação dos demais licitantes, conforme ordem de classificação. 
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13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Para fins de aceitação das propostas classificadas, após a emissão de parecer técnico do órgão 
contratante ou após realização de diligências pelo Pregoeiro(a), visando subsidiar sua decisão ou sanear 
possíveis erros ou falhas que não alterem as substâncias das propostas; 

13.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Os licitantes serão comunicados sobre a reabertura da sessão, para acompanhar a continuidade da mesma. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail e mensagem no sitio 
eletrônico utilizado para divulgação https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e 
https://defensoria.ac.def.br/lista_licitacoes.php, com antecedência mínima de vinte e quatro horas, e a 
ocorrência será registrada em ata. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, imediatamente após a divulgação da 
vencedora, em campo próprio do Sistema Eletrônico, no  prazo de trinta minutos, manifestar sua intenção de 
recorrer. 

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

14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 

14.3. Será concedido a Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias 
corridos para apresentar as razões de recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

14.4. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

14.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente do 
Órgão Promotor adjudicará o  objeto à licitante classificada. 

14.7. Adjudicado o objeto ao licitante classificado, a Autoridade Superior do Órgão Contratante homologará o 
resultado da licitação para fins de contratação. 

14.8. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, 
prosseguindo-se normalmente, com as demais fases previstas no Edital. 

14.9. Os autos do processo originais permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Compras, 
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Licitações e Contratos da Defensoria Pública do Estado do Acre- AC, sito a Rua Antônio da Rocha Viana, nº 
3.057, Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700, telefone (68) 3223-0745, horário das 07:00 
às  11:00 e das 13:00 às 17:00 de segunda a quinta-feira e no horário das 07:00 às 13:00 horas, nas sextas-feiras. 
 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. Não havendo recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação. 

15.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.  

15.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

15.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato/retirar o instrumento equivalente ou o não 
atendimento à convocação, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, ensejando a aplicação 
das penalidades previstas neste Edital.  

15.5. Previamente à formalização da contratação, o setor de Compras, Licitações e Contratos realizará consulta ao 
SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições 
de habilitação.  

15.6. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente, o(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante subsequente na ordem de 
classificação, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

 

16. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

16.1. Homologada a licitação, após adjudicação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento 
vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor 
vencedor, e se for o caso, com os demais classificados (Cadastro Reserva), obedecida a ordem de classificação e 
os quantitativos propostos; 

16.2. O Órgão Contratante. convocará o(s) fornecedor(es), após a publicação da homologação do certame com 
antecedência de 3 (três) dias úteis, informando assinatura da Ata de Registro de Preços. 

16.2.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro do(s) licitante(s) que compõem o Cadastro 
Reserva. 

16.2.2. O prazo previsto no subitem 17.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando, durante o seu  transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo Órgão Contratante. 

16.3. A recusa injustificada do vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços ou o não atendimento à 
convocação, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, ensejando a aplicação das 
penalidades previstas neste Edital. 
 
17. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

17.1. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições: 

17.1.1. Será incluído, na respectiva Ata de Registro de Preços, na forma de anexo, o registro dos 
licitantes que aceitarem ofertar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame. 

17.1.2. O anexo que trata o subitem anterior consiste na Ata de Formação do Cadastro de Reserva, 
gerada pelo próprio sistema COMPRASNET, após a homologação do certame, que conterá a 
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informação dos licitantes que aceitarem ofertar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame. 

17.1.3. A ordem de classificação dos Licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas possíveis 
contratações. 

17.2. Serão registrados na ARP, nessa ordem: 

17.2.1. Os preços e quantitativos do Licitante mais bem classificado durante a fase competitiva e; 

17.2.2. Os preços e quantitativos dos Licitantes que aceitarem cotar os materiais em valor igual ao 
do Licitante mais bem classificado. 

17.3. Se houver mais de um Licitante na situação de que trata o subitem 18.1.1., serão classificados segundo a 
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

17.4. O registro a que se refere o subitem 18.1.1. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de 
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata nas hipóteses previstas nos artigos. 20 e 21 do 
Decreto nº 7.892/2013. 

17.5. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na hipótese prevista no 
parágrafo único do artigo 13, bem como quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente nas 
hipóteses previstas nos artigos 20 e 21, todos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

18. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ordinariamente, o órgão gestor, o(s) participante(s) se 
houver, e extraordinariamente, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Órgão Contratante), desde que devidamente comprovada a 
vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. 8.666/93, no Decreto 
Estadual nº. 5.967/10, alterado pelo Decreto Estadual n.º 7.477/2014, relativo à utilização do Sistema de Registro 
de Preços. 

 
19. DAS RESPONSABILIDADES  DAS PARTES 
19.1. As responsabilidades das partes será em conformidade com o item 11 do Termo de Referência - Anexo I 

deste Edital. 
 

20. DO PAGAMENTO 
20.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias consecutivos dias após o recebimento e atesto da nota fiscal 
eletrônica/fatura correspondente. 
20.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que a atualização monetária será calculada por meio da aplicação da seguinte fórmula: 
EM = VA x N x I, onde:  
EM = Encargos Moratórios  
VA = Valor em Atraso  
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a efetivamente realizada  
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = i / 100           I = 6 / 100           I = 0,00016438  
        365                  365 
i = taxa percentual anual no montante de 6% (seis por cento).  
20.3. A compensação financeira deverá ser cobrada em nota fiscal/fatura após a ocorrência, desde que certificada 
pela contratante. 

 
21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
21.1. Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das despesas objeto deste contrato sairão por 
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conta dos Programas de Trabalho: 
Projeto/Atividade: 03092228427530000 – Manutenção das atividades administrativas e Financeiras. 
Fonte: 100 (RP) 
Natureza da Despesa: 33.90.39.0000 – Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. 
 

22. DA GARANTIA 
22.1. Em conformidade com o item 14 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 
23.  DA SUBCONTRATAÇÃO 
23.1. Não será admitida a subcontratação de parte do objeto do contrato, em conformidade com o Art. 72 da Lei 
8.666/93, com o propósito garantir ampla concorrência, notadamente o da seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, e, ainda, em atendimento ao item 16 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;  

c) apresentar documentação falsa;  

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

e) ensejar o retardamento da execução do objeto;  

f) não mantiver a proposta; 

g)  cometer fraude fiscal;  

h) comportar-se de modo inidôneo; 

24.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para 
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  

24.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

24.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções constantes no item 17 do Termo de Referência 
- Anexo I deste Edital. 

 
25. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

25.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados de sua convocação. O prazo de vigência do contrato a ser firmado será adstrita aos respectivos créditos 
orçamentários. 

25.2. Após a assinatura do contrato a empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar seu cadastro 
junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Acre, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades 
cabíveis. O cadastro visa à emissão da nota de empenho e posterior pagamento, que se processa através de sistema 
específico. Para informações quanto ao cadastramento o contratado deverá entrar em contato com a Secretaria da 
Fazenda do Estado do Acre.  

25.3. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF cujo resultado será 
anexado aos autos do processo. 



 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 

 

 
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057, licitacoes.dpeac@gmail.com, 

CEP 69918-700 Telefone: 3223-0745 - 
https://defensoria.ac.def.br/  

 

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

25.5. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

a) Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 
Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento.  

25.6. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração.  

25.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da 
ata de registro de preços.  

25.8. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que:  

a) referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

b) a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

c) a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.  

25.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou 
se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 
sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 
26. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
26.1. O preço registrado será cancelado nos seguintes casos, 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; 
d)  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, ou art. 7º, da Lei nº 

10.520/02; 
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº. 

8.666/93.  
26.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente; 
26.3. O(s) fornecedor(es) registrado(s) poderá(ão) solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência 
de caso fortuito ou de força maior desde que devidamente comprovados. 
26.4. O fornecedor poderá solicitar liberação quanto ao compromisso se comprovar à impossibilidade de cumprir 
as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, desde que a solicitação seja aceita pelo órgão 
gerenciador. 
 
27. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO  



 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 

 

 
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057, licitacoes.dpeac@gmail.com, 

CEP 69918-700 Telefone: 3223-0745 - 
https://defensoria.ac.def.br/  

 

27.1. Fundado no art. 49 da Lei nº 8.666/93, a administração se reserva o direito de revogar esta licitação, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em Parecer escrito 
e devidamente fundamentado. 
27.2. Em qualquer fase do desfazimento do processo licitatório ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa.  
27.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de Revogação ou Anulação da presente licitação, 
ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratado. 

 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse pelo órgão contratante, em decorrência de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou 
ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que  à Licitante tenha direito a qualquer 
indenização, obedecendo ao disposto no art. 18, do Decreto nº. 3.555/2000 e art. 50, parágrafo único, do Decreto 
nº 10.024/2019. 

28.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação da Proposta. 

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

28.4. Ao Pregoeiro ou a autoridade competente, é facultado, 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 do mesmo desde a realização  da sessão pública. 

28.5. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, declarações e dos documentos 
apresentados em  qualquer fase da licitação. 

28.6. Após apresentação da Proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

28.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pelo órgão 
contratante. 

28.8. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua Proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 
do objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública, e será descredenciado no SICAF e inscrito no portal do CEIS, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

28.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais. 

28.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da Licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua Proposta, durante a 
realização da sessão pública de Pregão. 

28.11. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante no presente Edital, o lance é considerado 
Proposta. 

28.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

28.13. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da 
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ata e poderão ser alterados, desde que verificado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

28.14. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento 
do contrato. 

28.15. O Edital e seus Anexos, podem ser lidos e retirados através da Internet nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e https://defensoria.ac.def.br/lista_licitacoes.php, como também 
informações sobre o andamento do mesmo. 

28.16. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo 
telefone (68) 3223-0745/32154185 ou  e-mail licitacoes.dpeac@gmail.com / licitacoes.dpe@ac.def.br.  

28.17. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o do 
foro da comarca, de Rio Branco - AC. 

 
 

 
 

RAPHAEL BATISTA DA SILVA 
Pregoeiro da Comissão de Licitação 
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ANEXOS AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 0 3 /2 023  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2023/DPE 

Processo nº 0305.013261.00002/2023-02 

1. OBJETO 

1.1.  Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de instalação, retirada e 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização (ares-condicionados), incluindo limpeza e 
fornecimentos de peças novas e genuínas, para as necessidades da Defensoria Pública e suas unidades localizadas 
interior. 

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

LOTE I - RIO BRANCO, SENADOR GUIOMARD, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, BUJARI E 
SENA MADUREIRA 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Item 
Descrição Serviços/ 

Aparelhos 
Unidade 

Quantidade 
de 

equipamentos 

Qtde. Anual 
Serviços 

por Aparelhos 
Valor Unitário Valor Total  

1 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 1 4     

2 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
12.000 btu's 

Serviço 58 4     

3 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
18.000 btu's 

Serviço 14 4     

4 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT de 
24.000 btu's 

Serviço 10 4     

5 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
30.000 btu's 

Serviço 13 4     
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6 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 2 4     

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA  

7 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 1 4    

8 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
12.000 btu's 

Serviço 58 4    

9 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SSPLIT 
18.000 btu's 

Serviço 14 4     

10 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SSPLIT de 
24.000 btu's 

Serviço 10 4     

11 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo 
SPLIT 30.000 btu's 

Serviço 13 4     

12 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 2 4     

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

13 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -9.000 btu's 

Serviço 0 5     

14 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 12.000 
btu's 

Serviço 0 30     

15 Instalação de ar Serviço 0 15     
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condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 18.000 
btu's 

16 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 24.000 
btu's 

Serviço 0 15     

17 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo 
SPLIT 30.000 btu's 

Serviço 0 20     

18 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 0 10     

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

19 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -9.000 btu's 

Serviço 0 5     

20 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 12.000 
btu's 

Serviço 0 30     

21 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 18.000 
btu's 

Serviço 0 15     

22 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 24.000 
btu's 

Serviço 0 15     

23 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo 
SSPLIT 30.000 
btu's 

Serviço 0 20     

24 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 0 10     



 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 

 

 
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057, licitacoes.dpeac@gmail.com, 

CEP 69918-700 Telefone: 3223-0745 - 
https://defensoria.ac.def.br/  

 

VALOR TOTAL   

      
25 

PERCENTUAL DE DESCONTO (%) 
SOBRE O VALOR ESTIMADO PARA O 

FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE 
12 MESES 

 
Valor estimado para o fornecimento 

de peças R$ 200.000,00 

 
Percentual 
Mínimo de 
desconto  

 
R$  

Valor Total Proposto  R$                     

LOTE II - XAPURI E BRASILÉIA 

26 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 5 4   

27 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
48.000 btu's 

Serviço 2 4     

28 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
60.000 btu's 

Serviço 1 4     

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

29 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 5 4     

30 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
48.000 btu's 

Serviço 2 4    

31 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
60.000 btu'S 

Serviço 1 4     

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

32 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 0 10     
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33 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
48.000 btu's 

Serviço 0 10     

34 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
60.000 btu's 

Serviço 0 5     

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

35 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -12.000 
btu's 

Serviço 0 10     

36 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 48.000 
btu's 

Serviço 0 10     

37 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 60.000 
btu's 

Serviço 0 5     

38 

PERCENTUAL DE DESCONTO (%) SOBRE O 
VALOR ESTIMADO PARA O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE 12 
MESES 

Valor estimado para o 
fornecimento de peças R$ 
30.00,00 

Percentual 
Mínimo de 
desconto  

 

R$  

Valor Total Proposto R$ 

LOTE III - FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

39 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 2 4    
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40 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 18 4    

41 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
30.000 btu's 

Serviço 4 4    

 
42 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 3 4    

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

43 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 2 4    

44 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 18 4     

45 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
30.000 btu's 

Serviço 4 4     

46 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 3 4     

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

47 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 0 5     



 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 

 

 
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057, licitacoes.dpeac@gmail.com, 

CEP 69918-700 Telefone: 3223-0745 - 
https://defensoria.ac.def.br/  

 

48 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 0 25     

49 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
30.000 btu's 

Serviço 0 10     

50 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 0 10    

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

51 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -9.000 btu's 

Serviço 0 5     

52 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 12.000 
btu's 

Serviço 0 25     

53 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -30.000 
btu's 

Serviço 0 10     

54 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -60.000 
btu's 

Serviço 0 10     

VALOR TOTAL   

55 

PERCENTUAL DE DESCONTO (%) SOBRE O 
VALOR ESTIMADO PARA O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE 12 
MESES 

Valor estimado para o 
fornecimento de peças R$ 
80.000,00 

Percentual 
Mínimo de 
desconto  

             

R$  

Valor Total Proposto R$ 
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3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA  

 

3.1. Conforme o art. 5º da Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, todos os sistemas de 
climatização devem estar em condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle; e o art. 1º da Lei 
13.589, de 4 de janeiro de 2018, todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior 
climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, dos respectivos 
sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. 

3.2. A contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar visa, portanto, 
atender a legislação vigente e conservar o bem público, prolongando a vida útil dos equipamentos e, 
consequentemente, refletindo em economia ao erário.  

3.3. Além disso, faz-se necessário manter os padrões referenciais de qualidade do ar interior, bem como a 
temperatura amena nas dependências da Defensoria Pública e suas unidades no interior. 

3.4. A manutenção preventiva se faz necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em boas 
condições de utilização, conforme NR 15 e portaria MS nº 3523 de 28 de agosto de 1998, as quais estabelecem 
parâmetros para verificação visual do estado de limpeza, remoção das sujidades por métodos físicos e manutenção do 
estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, de forma a garantir a 
qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. A manutenção 
corretiva justifica-se pelo fato da DPE não dispor de mão de obra especializada, em seu quadro de servidores, assim 
como também não possui ferramentas adequadas para a realização de serviços de manutenção ou substituição de 
peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de 
climatização. 

3.5. Se não dispormos da contratação referida, não teremos a celeridade necessária para a correção de defeitos 
apresentados, além de incorrermos com maiores custos em virtude de termos que contratar os serviços de forma 
emergencial. 

3.6. Em suma, o objetivo maior da contratação é garantir maior eficácia no desempenho das atribuições 
diárias, a continuidade dos serviços públicos prestados pela DPE, a salubridade e o conforto para os servidores 
e cidadãos que precisam dos serviços oferecidos.  

 

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

4.1. O informativo de Jurisprudência sobre licitações e Contratos nº 147, do Tribunal de Contas da União, 
traz julgado expresso sobre a possibilidade de agrupamento em lotes para serviços de mesma natureza: 

4.2. É lícito o agrupamentos em lotes de itens a serem adquiridos por meio de pregão, desde que possuam 
mesma natureza e que guardem relação entre si. (Acórdão 861/2013-Plenário, TC 006.719/2013-9, relatora 
Ministra Ana Arraes, 10.4.2013). 

4.3. Nesse sentido, optou-se pelo agrupamento dos itens em lotes, por serem itens afins. Os itens afins, 
quando fornecidos por uma só empresa, possibilitam a padronização dos objetos a serem adquiridos. O 
gerenciamento do contrato, por sua vez, permanece a cargo de um mesmo Administrador. A maior interação 
entre as diferentes fases da aquisição gera maior facilidade no cumprimento do cronograma 
preestabelecido e na observância dos prazos de entrega, concentração da responsabilidade pela execução 
do objeto em uma só empresa e concentração da garantia dos resultados 

4.4. A contratação por lote diminuirá o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de 
contratação, desde o registro e autuação do processo administrativo, a publicação com ônus da licitação, entre 
outros procedimentos que demandam despesas administrativas durante a vigência do contrato. 

4.5. Em razão das características e necessidades específicas dos serviços pretensos a se contratar, que são 
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afetadas por eventuais descompassos na prestação dos serviços, é imprescindível um serviço eficaz que não 
acarrete sua descontinuidade, vistos que poderá comprometer a saúde de seus colaboradores, servidores e 
contribuintes, e, ainda, o público em geral. Ressalta-se, ainda, que o desmembramento em itens exigiria a 
contratação de equipes diversas para a prestação dos serviços mencionados, onerando a contratação. 

4.6. A orientação constante no acórdão TCU nº 491/2012 é de que o agrupamento não implique diminuição 
da competitividade. Depreende-se dos autos que há, no mercado local, pelo menos 03 (três) participantes 
interessados na licitação, o que evidencia que o agrupamento dos serviços em lotes não restringirá o caráter 
competitivo do certame. 

 

5. LOCAL DA ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO  

5.1.  O certame de licitação será realizada na cidade de Rio Branco, na sede da Defensoria Pública, situada 
à Avenida Antônio da Rocha Viana nº 3057, Santa Quitéria, Rio Branco 

 

6. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. O Os serviços serão prestados nos seguintes locais: 

Sede da Defensoria Pública do Estado Acre em Rio Branco Acre: Av. Antônio da Rocha Viana, n° 
3057 – Bairro Santa Quitéria, CEP: 69.918.700; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Senador Guiomard – Acre - Rua Três de Maio 
dos Edis, 109-241,  CEP: 69.925-000; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Bujari – Acre -BR 364 Km 28, 390, 69923-000; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Acrelândia – Acre - Rua Sete Quedas, 1396, 
Centro, CEP: 69.945-000. 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Plácido de Castro - Avendida Epitácio Pessoa, n° 
288, Centro, Plácido de Castro - AC, 69928-000 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Sena Madureira  -Rua Virgulino de Alencar, 
n°235. Centro, Sena Madureira - AC, 69940-000; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado do Acre, em Xapuri - Acre - Rua Deocleciano Lago, S/N, 
Quadra 03 Lote 17, Pantanal, CEP: 69.930-000 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Brasiléia - Rua Odilon Pratagi, nº. 219, Centro, 
CEP: 69.932-000; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Feijó - Rua. Presidente Kennedy, n° 136, Centro, 
CEP: 69.960-000 

Prédio da Defensoria Pública do Estado do Acre, em Tarauacá - Rua Epaminondas Jácome, 340, 
Centro, CEP: 69.970-000. 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Cruzeiro do Sul –Avenida Coronel Mâncio Lima, 
quarteirão nº 10-A,Cruzeiro do Sul. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como 
cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 
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8. CONDIÇOES DE PAGAMENTO   

8.1. O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia após à apresentação de nota fiscal devidamente 
atestada por servidor responsável pertencente ao quadro da CONTRATANTE, acompanhado das Certidões: 
Certidão negativa de débito Municipal; Certidão negativa de débito Estadual; Certidão negativa de débito 
Federal; Certidão negativa de débito do INSS; Certidão negativa de débito do FGTS e Certidão negativa de 
débito Trabalhista; 

8.2. As notas fiscais/faturas deverão ser preenchidas em nome da Defensoria Pública do Estado do Acre, 
inscrita no CNPJ n° 04.581.375/0001-43. 

8.3. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura por erro ou rasura, a contagem do prazo será iniciada a partir 
da nova data de entrega no protocolo do CONTRATANTE; 

8.4. Os valores a serem pagos pelo CONTRATANTE corresponderão exclusivamente ao que for 
comprovadamente entregue pela CONTRATADA;  

8.5. A cada pagamento a empresa CONTRATADA deverá juntar à sua nota fiscal, as certidões de 
regularidade fiscal que lhes serão exigidas na habilitação para participação do certame licitatório;  

8.6. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária, contra qualquer 
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, número da agência e o 
número da conta em que será efetivado o crédito; 

8.7. A (s) empresa (s) vencedora (s) do processo licitatório deverá (ão) efetuar (em) o cadastro de credor na 
Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Acre - SEFAZ, para fins de empenho/pagamento. 

 

9. VISITA TÉCNICA 

9.1. A visita técnica é de caráter facultativo e visa comprovar que a empresa tomou conhecimento das quantidades 
e das condições de funcionamento e conservação dos equipamentos, inclusive para o correto dimensionamento e 
elaboração de sua proposta, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento destes. 

9.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das 
condições e o grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou 
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta 
licitação. 

9.3. A visita técnica, quando for realizada, deverá ser feita por técnico da empresa, que inspecionará o local de modo 
a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração 
da proposta. Todos os custos associados com a visita e a inspeção serão de inteira responsabilidade do licitante. 

9.4. Recomenda-se à proponente a inspeção in loco de todos os equipamentos descritos em sua quantidade neste 
Termo de Referência, antes da apresentação das propostas, a fim de detectar o estado em que se encontram os 
aparelhos. Caso a(s) proponente(s) opte(m) por realizar a visita técnica deverá(ão) agendar com a Defensoria Pública 
por meio do e-mail: manutencaopredial.dpe@ac.def.br. 

9.5. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil 
anterior à data prevista para abertura da sessão pública, devendo ser realizada por profissional indicado pela empresa 
licitante. Para a vistoria, a licitante ou o seu representante deverá estar devidamente identificado. 

9.6. Após a realização da visita, será emitido atestado de visita pelo órgão solicitante, e este documento deverá fazer 
parte dos documentos de habilitação do licitante, devendo ser incluído no sistema utilizado para a realização do 
pregão eletrônico, sob pena de inabilitação. 

9.7. Quando o licitante não realizar a visita /vistoria deverá elaborar uma declaração formal assinada pelo 
responsável indicado pela empresa, de que tem pleno conhecimento das particularidades do serviço a ser executado, e 
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que assumirá o ônus oriundo de não realizar a visita técnica. A referida declaração deverá fazer parte dos documentos 
de habilitação do licitante, devendo ser incluído no sistema utilizado para a realização do pregão eletrônico, sob pena 
de inabilitação.  

9.8. A declaração de visita técnica não será documento obrigatório para participação do certame licitatório, mas a 
licitante que não a fizer, assumirá o ônus oriundo de não realizar uma análise detalhada para composição de sua 
proposta, através da visita técnica. Portanto, as despesas que forem verificadas em decorrência da não realização da 
vistoria, correrão por conta exclusivamente da Contratada, sem qualquer dispêndio para a Contratante. 

9.9. A falta de vistoria não inabilitará a empresa, todavia, caso não realize a vistoria deverá apresentar a declaração 
prevista no item 10.7, e ficará a empresa licitante responsável pelos ônus advindos de sua omissão. 

 

10. DO CUSTO ESTIMADO E PREÇOS 

10.1. O custo do objeto da presente licitação será calculado com base no menor valor ofertado pelos 
serviços/consumo. 

10.2. Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes com taxa de entrega, insumos, embalagens, 
mão-de-obra, impostos, encargos sociais, emolumentos e outras despesas que direta ou indiretamente tenha relação 
com a prestação dos serviços/consumo. 

10.3. O valor mensal da contratação corresponderá ao ressarcimento dos serviços/consumo efetivamente prestados 
pela CONTRATADA na manutenção dos aparelhos de condicionador de ar, de acordo com as ordens de 
serviços/consumo apresentadas no mês. 

10.4. Os serviços/consumo de manutenção corretiva e preventiva, somente serão executados após autorização da 
DPE, mediante a apresentação de orçamento prévio, onde seja discriminado o valor da mão de obra/peças. 

 

11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. Os serviços decorrentes do presente Termo de Referência incluem: 

11.1.1. Fornecimento de peças. 

11.1.2. Instalação e Desinstalação  de condicionador de ar  

11.1.3. Manutenção Corretiva, de acordo com o PMOC existente, e Preventiva de condicionador de ar.   

 

12. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

12.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação e remoção dos equipamentos de ar 
condicionado deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, com o objetivo de 
mantê-los em perfeitas condições de uso e de prevenir riscos à saúde das pessoas, observando-se, no que couber, as 
normas vigentes, inclusive da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e o Plano de Manutenção, 
Operação e Controle – PMOC existente. 

12.1.1. A CONTRATADA deverá encaminhar, por escrito e em meio digital, juntamente com a nota 
fiscal/fatura mensal, o relatório dos serviços prestados, geral, e por equipamento, identificando sua localização, 
patrimônio, data de realização das manutenções, discriminação de peças substituídas, data prevista para a 
próxima preventiva, de acordo com o PMOC, além de recomendações e comunicações de fatos de interesse da 
CONTRATANTE. 

12.2. 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; 
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12.3. Os serviços de manutenção dos equipamentos compreendem a HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO 
APARELHO, incluindo: 

12.3.1. Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete de acordo com as normas dos fabricantes; 

12.3.2. Limpeza da parte externa do condicionador de ar; 

12.3.3. Remoção, limpeza e lavagem dos filtros de acordo com as normas dos fabricantes; 

12.3.4. Verificação dos rolamentos e mancais dos ventiladores/motores. Se necessário troca dos rolamentos; 

12.3.5. Medição e registro de tensão e amperagem do equipamento em operação com compressor armado, 
medido com auxílio do amperímetro; 

12.3.6. Limpeza das serpentinas de evaporação e condensadores, com a devida desmontagem das peças; 

12.3.7. Limpeza da bandeja – parte de condensação; 

12.3.8. Verificação de fuga de gás refrigerante, com a reposição se necessário; 

12.3.9. Verificação com eventual correção do nível de ruído e vibrações anormais; 

12.3.10. Medição e registro da tensão e corrente elétrica dos motores dos compressores; 

12.3.11. Verificar funcionamento dos controles remotos, caso tenha; 

12.3.12. Verificação dos visores das linhas de líquido quanto à presença de umidade no sistema, com a utilização 
de bomba de vácuo; 

12.3.13. Medição com registro da temperatura da serpentina de resfriamento, bem como, do superaquecimento; 

12.3.14. Verificação com correção dos sistemas de encaixe dos painéis de acesso ao gabinete 

12.3.15. Limpeza externa dos gabinetes; 

12.3.16. Verificar a drenagem de água; 

12.3.17. Substituir isolações térmicas danificadas nas tubulações; 

12.3.18. Eliminar possível mau contato no cabo de alimentação, disjuntores e pontos de interligação; 

12.3.19. Limpeza das bandejas de drenagens; 

12.3.20. Eliminar ruídos anormais; 

12.3.21. Verificar se há fuga de energia para a carcaça do aparelho; 

12.3.22. Verificar e eliminar possíveis pontos de vazamento de fluído refrigerante (conexões e válvulas); 

12.3.23. Verificar e executar reparos no contador magnético do compressor; 

12.3.24.  Medição e registro das temperaturas em operação dos motores ventiladores; 

12.3.25.  Verificação interna dos gabinetes, com eventual correção termo acústica – parte de evaporação; 

12.3.26.  Medição e registro das pressões dos compressores de descarga, nas linhas de sucção e bomba de óleo 
(no caso de semi-hermético) com eventual ajuste de pressões; 

12.3.27.  Verificação das válvulas de expansão termo acústicas parte de condensação; 

12.3.28. Eliminar pontos de obstrução de sujeira nas aletas do condensador; 

12.3.29. Operação do termostato de modo a desarmar e rearmar o compressor, verificando a existência de ruídos 
ou vibrações, providenciando, se necessário, sua correção; 
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12.3.30. Remoção do aparelho, inspeção e ajuste dos parafusos de fixação do compressor, motor, ventilador e 
estrutura; 

12.3.31. Retirar as turbinas das unidades internas para limpeza, (com cuidado para não remover acessórios de 
balanceamento); 

12.3.32. Limpeza da bandeja coletora de água de condensação e tubulação de drenagem; 

12.3.33. Verificar a isolação elétrica do compressor e do motor de ventilador; 

12.3.34. Executar reparos de desgastes de eixos, buchas, mancais de rolamento e lubrificação do motor do 
ventilador; 

12.3.35. Limpar e higienizar o evaporador e bandejas de drenagens; 

12.3.36. Lavar a serpentina do condensador e peças comuns com máquina adequada, aplicando produtos 
desengraxantes conforme normas do Ministério da Saúde, se necessário; 

12.3.37.  Montar o equipamento de forma adequada;  

12.3.38. Se necessário, remoção do aparelho para a oficina e execução dos serviços relacionados abaixo: 

a) Desmonte e limpeza das serpentinas do condensador evaporador; 

b) Realização de tratamento anticorrosivo (com tinta tipo zarcão) do chassi e da bandeja interna; 

c) Verificação e troca de capacitor; 

d) Verificação dos componentes elétricos, cabo de alimentação e, se necessário, sua substituição. 

12.3.39. 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. 

12.3.40. 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 conforme PMOC – Plano de Manutenção, Operação e 
Controle 

12.3.41. O prazo para executar a manutenção preventiva será de 05 (dias) dias úteis contados da emissão da 
ordem de serviço. 

12.3.42. Não serão aceitas interrupções no funcionamento dos aparelhos durante o horário de expediente sem a 
prévia autorização da DPE. 

12.3.43. A contratada somente poderá executar a manutenção preventiva após emissão e recebimento da 
ordem de serviço 

12.3.44. 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 

12.3.45. Estimam-se manutenções preventivas semestrais 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 

12.3.46. Correrá por conta exclusiva da licitante vencedora, a responsabilidade pelo deslocamento de seus 
técnicos ao local da execução dos serviços objeto da licitação, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas 
as despesas de transporte, frete e seguros correspondentes. 

 

13. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA  
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13.1. 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. 

13.2. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que houver emissão de ordem de serviço, cuja 
motivação seja uma chamada por parte do DPE/AC ou forem detectados problemas pelo técnico da contratada 
quando da realização das manutenções preventivas. 

13.3. O custo para deslocamento e prestação de serviços de manutenção corretiva corresponde ao valor de uma 
manutenção registrado em cada item, conforme proposta da empresa vencedora, não podendo haver cobrança 
duplicada em caso de uma manutenção preventiva e corretiva realizada concomitantemente e nem em caso de 
necessidade de mais de um deslocamento para deixar o ar em pleno funcionamento. 

13.4. Caso seja necessária a retirada do aparelho para reparos nas dependências da contratada, o retorno ao local 
para reinstalação do ar estará contemplado no valor dos serviços de manutenção corretiva, que será de uma unidade, 
não podendo ser cobrado novamente o valor dos serviços para fins de instalação. 

13.5. Quando houver necessidade da realização da manutenção corretiva, sendo detectado pela contratante, 
DPE/AC emitirá Ordem de Serviço devendo a contratada: 

a) Emitir orçamento contendo descrição do defeito do ar, peças a serem trocadas e o respectivo valor da mesma; 

b) Não poderão ser incluídas no orçamento as peças que fazem parte da manutenção preventiva e são ônus da 
contratada; 

13.6.  Em caso de necessidade de substituição das peças a Contratada deverá submeter orçamento para aprovação 
dos fiscais do contrato. Estes, por sua vez, deverão obter no mercado local pelo menos 03 (três) orçamentos 
distintos elaborados por empresas que atuam no ramo da contratação, podendo decorrer daí duas possibilidades: 

a) Se o valor da peça orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de mercado, o serviço será executado 
pela Contratada, com o percentual de desconto ofertado aplicado sobre o valor do orçamento apresentado. 

b) Existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças seja menor que aquele orçado pela 
Contratada, está deverá adquirir as peças junto àquela empresa que apresentar o menor preço e executar os 
serviços em conformidade com o previsto neste Termo de Referência, aplicando-se o percentual de desconto 
sobre o menor preço. 

13.7.  O percentual de desconto ofertado sobre o valor estimado será aplicado aos valores unitários das peças 
fornecidas, tal qual exemplo abaixo: 

Valor da peça: R$ 60,00; 
Percentual de desconto ofertado pela proposta ganhadora: 7,5%; 

Valor da peça após aplicação do desconto: R$ 55,50. 

13.8. Deverão ser preenchidas propostas indicando o percentual de desconto ofertado e os valores resultantes destes 
descontos. 

13.9. Na elaboração da proposta a licitante registrará o percentual de desconto unitário “POR ITEM”, que aplicará 
nas peças de reposição. Esse percentual será fixo durante a vigência do contrato. 

13.10.  Quando for constatada a necessidade de substituição de peças, e que estas não estejam cobertas pela garantia 
do fabricante dos equipamentos, deverá a Contratada apresentar laudo técnico e orçamento prévio detalhado das 
peças a serem substituídas para apreciação da DPE, em conformidade com o percentual de desconto descrito na 
proposta apresentada pela mesma. Nos casos de comprovada urgência, o orçamento poderá ser dispensado pela 
Administração.  

13.11. A Contratada terá, a partir do atendimento, o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a emissão do 
Relatório de Ordem de Serviço. 
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13.12. A substituição de peças somente ocorrerá depois de atestada pela Fiscalização. 

13.13. Caso a Administração da DPE opte pela não execução do serviço de conserto do aparelho, após a análise dos 
orçamentos, será pago pelos serviços prestados o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor da 
manutenção corretiva do respectivo aparelho. 

13.14. No caso do orçamento de substituição de peças ser aceito, a Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do aceite para entregar o equipamento consertado. 

13.15. O aceite, pela Fiscalização, do orçamento ocorrerá a partir da verificação do preço orçado pela Contratada, e o 
percentual de desconto descrito na proposta apresentada pela mesma. 

13.16. A Contratante, após os procedimentos descritos no subitem anterior, autorizará a Contratada o fornecimento 
das peças de reposição, em 48 (quarenta e oito) horas, para posterior ressarcimento da despesa. 

13.17. a substituição acima referida, não deverá ser cobrado o valor correspondente à mão de obra, uma vez que o 
mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção corretiva. 

13.18. 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, precedida de aprovação do orçamento e empenho prévio do valor 
correspondente. 

13.19. 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. 

13.20. A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em conformidade com as 
recomendações do fabricante. 

13.21. 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. 

13.22. As peças, quando substituídas (peças que apresentaram defeitos), deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato, 
após o conserto dos equipamentos. 

13.23. Caberá ao Fiscal do Contrato a responsabilidade por acompanhar a execução, o acompanhamento dos serviços 
e autorizar o pagamento, em conformidade com o cronograma físico-financeiro, vistoriar e descrever os defeitos 
técnicos das peças que porventura devam ser substituídas e entregá-las a DPE para que seja dada a destinação 
ambiental correta. 

13.24. No caso da manutenção corretiva, o início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após a aprovação do orçamento. 

13.25. O término da manutenção do equipamento não poderá ultrapassar o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a 
partir do início do atendimento, exceto em caso de necessidade de reposição de peças. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Proceder, sempre que necessário ou quando solicitado pelo CONTRATANTE, os reparos ou consertos que se 
fizerem necessários no sistema e equipamentos da instalação de ar-condicionado do CONTRATANTE. 

14.2. Prestar os serviços durante o expediente normal nos dias úteis, das 7:00 às 16:00 horas, salvo outros períodos 
acordados com a administração do CONTRATANTE. 

14.3. Fornecer toda mão de obra necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços licitados. 
A CONTRATADA deverá possuir pessoal técnico especializado para apoio a todas as situações de manutenção. 
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14.4. Manter o pessoal responsável pela execução dos serviços contratados devidamente uniformizados e 
identificados em completas condições de higiene e segurança. 

14.5. Responder por todos os ônus com salários e encargos sociais, uniformes de seu pessoal, taxas, impostos, 
seguros, horas extras, transportes, alimentação, ASO, etc. 

14.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência do 
CONTRATANTE. 

14.7. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

14.8. Responder por quaisquer danos causados às dependências do CONTRATANTE, aos equipamentos objeto do 
contrato e bens de terceiros, quando evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus técnicos e empregados e ainda 
por deficiência ou negligência das inspeções. 

14.9. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus empregados, quando em cumprimento 
dos serviços do CONTRATANTE, relativos ao contrato ou em conexão com ele. 

14.10. Atender prontamente a qualquer chamada que venha a receber do CONTRATANTE, executando os serviços 
necessários com toda presteza. 

14.11. Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, 
qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. 

14.12. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados. 

14.13. Preparar e enviar mensalmente relatório técnico das atividades desenvolvidas, assim como reportar qualquer 
ocorrência anormal do funcionamento dos equipamentos. 

14.14. A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção nos equipamentos de acordo com normas da ABNT, 
manuais do fabricante e as seguintes normas: 

- Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde; 

- Lei 13.589 de 04 de janeiro de 2018; 

- Resolução RE nº 09, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA; 

- NBR 16.401 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários; 

- NBR 14.679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação: execução de serviços de higienização; 

- NBR 13.971 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação: manutenção programada; 

- NBR 15.848 - Sistemas de ar condicionado e ventilação: procedimentos e requisitos relativos às atividades 
de construção, reformas, operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI). 

14.15. A CONTRATADA deverá garantir a manutenção/operação de novos equipamentos/sistemas, que 
eventualmente venham a substituir os atuais. 

14.16. A CONTRATADA deverá emitir ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, através do CREA Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia. 

14.17. Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá fornecer subsídio técnico para melhoria ou atualização do 
sistema de ar condicionado existente. 

14.18. Caso haja substituição dos equipamentos, a CONTRATADA deverá treinar sua equipe para as novas 
condições de modelos, marcas e fabricantes. 

14.19. A CONTRATADA deverá possuir sistema de comunicação adequado para atendimento às ocorrências e 
emergências. 
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14.20. Havendo a necessidade de aquisição de peças não incluídas na lista de materiais de consumo de manutenção, a 
CONTRATADA deverá apresentar: 

a) Relatório específico da necessidade; 

b) Memorial com as devidas especificações, incluindo descrições, características técnicas, desenhos, etc.; 

c) Três orçamentos de fornecedores qualificados. 

14.21. A CONTRATADA se obriga a fornecer toda mão de obra necessária para desempenho dos serviços propostos, 
composta, no mínimo, dos seguintes profissionais: 

- Um Engenheiro Mecânico / Elétrico ou Tecnólogo com habilitação específica nos serviços envolvidos; 

- Um Técnico Mecânico; 

- Um Auxiliar Técnico Mecânico. 

14.22.  A Equipe Técnica, composta pelo técnico mecânico e pelo auxiliar técnico mecânico, deverá ter 
comparecimento com periodicidade de uma vez a cada 04 (quatro) meses na Unidade Regional do CONTRATANTE. 

14.23. A equipe deverá assinar sua entrada e saída quando da efetiva manutenção, junto ao controle da Comissão de 
Fiscalização. 

14.24.  Os equipamentos serão operados individualmente pelos usuários. Caberá à CONTRATADA verificar 
periodicamente se estas operações estão corretas e o perfeito funcionamento dos aparelhos de controle remoto e a 
necessidade da reposição de pilhas / baterias. 

14.25. A CONTRATADA deverá dar suporte técnico na forma de operar os equipamentos, nas alterações técnicas e 
nas readequações na forma de realizar a manutenção preventiva ou corretiva. 

14.26. O Engenheiro ou Tecnólogo com habilitação específica nos serviços envolvidos deverá ter comparecimento 
mensal ou quando da ocorrência de anormalidades no funcionamento dos equipamentos ou sempre que solicitado pela 
Comissão de Fiscalização. 

14.27. Indicar preposto, quando for o caso, aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la sempre que for 
necessário. 

14.28.  Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Patrimônio do Contratante ou 
a terceiros, seja por ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

14.29.  Efetuar a prestação dos serviços conforme especificações, prazo e local constantes no Termo e seus anexos; 

14.30.  A CONTRATADA, no ato do pagamento tem que estar em dias com todas as obrigações legais e apresentar 
todas as certidões que comprovem tal regularidade; 

14.31.  Comunicar ao Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no cumprimento das 
obrigações assumidas; 

14.32.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

14.33.  Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou 
indiretas, decorrente da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais como impostos, taxas, contribuições 
fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, sem nenhum ônus 
ao CONTRATANTE; 

14.34.  Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas para fins de contratação pela 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, os respectivos comprovantes; 

14.35.  Observar, no que couber, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 11 de setembro 
de 1990), o Código Civil Brasileiro, as Normas Técnicas, as Leis e os regulamentos pertinentes. 
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15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

15.1. Efetuar o pagamento de acordo com o previsto neste Termo de Referência; 

15.2. Exercer, a seu critério e através de servidor ou de pessoas previamente designadas, ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização da execução do contrato; 

15.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto deste termo; 

15.4. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

16. PRAZO DE GARANTIA  

16.1. Os serviços executados de manutenção corretiva deverão ter um prazo mínimo de garantia de: 

16.1.1. 06 (seis) meses para mão de obra executada; 

16.1.2. 90 (noventa) dias para as peças substituídas. 

 

17.  VIGÊNCIA CONTRATUAL  
17.1. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contar de sua assinatura. 
17.2. O contrato poderá ser prorrogado, dentro da vigência do prazo anterior, por períodos subsequentes de até 12 
(doze) meses, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os 
seguintes requisitos: Os serviços tenham sido prestados regularmente. A Contratante mantenha interesse na 
realização do serviço. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Contratante. A empresa 
contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação 

 

18. GARANTIA CONTRATUAL 
18.1. A critério da autoridade competente, não será exigida prestação de garantia para fins de contratação, nos termos 
do art. 56 da Lei n° 8.666/1993. 

 

19. DO REAJUSTE  

19.1. Os preços unitários dos serviços e das peças, desde que observado o intervalo mínimo de um ano, contado da 
data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos 
financeiros ao último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação anual do Índice IPCA; 

19.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA;  

19.3. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a 
preclusão do direito; 

19.4. A CONTRATANTE verificará o caso, antes do deferimento do reajuste, podendo, para tanto, requerer 
documento que se fizerem necessários. 

 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Considerando as sanções previstas na Lei de Licitações, bem como na Lei 10.520/2002 e Decreto Estadual 
5.965/2010, sugiro alterar a redação dos subitens. Dessa forma sugiro a seguinte redação:  
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20.2. As LICITANTES ficarão sujeitas às sanções previstas no Decreto Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010 
e demais que se fizerem pertinentes. 

20.3. As sanções aplicadas às empresas, não somente se darão com base no Decreto Estadual nº 5.965/2010, como 
também no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

20.4. Pela inexecução total ou parcial do que estiver ajustado no instrumento convocatório, na Ata de de Registro de 
Preços e/ou no contrato, a DPE/AC poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ADJUDICTÁRIA/CONTRATADA, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, as seguintes sanções: 

20.4.1. Advertência por escrito formal ao fornecedor, em decorrência de atos menos graves e que ocasionem 
prejuízos para a Administração (CONTRATANTE),desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave e, se for o caso, conferindo prazo para a adoção de medidas corretivas cabíveis;  

20.4.2. Multas conforme percentuais estabelecidos no Decreto Estadual nº 5.965/2010. 

20.4.3. Suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração Pública dos Poderes da União, dos 
Estados e dos Municípios por prazo não superior a dois anos. 

20.4.4. Impedimento de licitar Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios e o descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na Ata de Registro de Preços 
(ARP) e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar a ARP; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI -falhar na execução da ARP; 

VII - fraudar a execução da ARP; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas;  

       X - cometer fraude fiscal. 

20.4.5.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo não superior a 02 (dois) anos previsto 
no inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666, de 21de junho de 1993. 

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida observado o princípio da proporcionalidade. 

 

20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

21.1. As empresas participantes deste certame licitatório deverão 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 
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ou da nota fiscal, que deram origem ao atestado. O(s) atestado(s)  deverá(ão) conter o nome, o endereço e o 
telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio que permita ao órgão promotor da licitação manter 
contato com a(s) empresa(s) atestante(s). 

21.2. Declaração formal de disponibilidade das instalações (local) e pessoal, consoante disposto art. 30, §6º da Lei 
8.666/1993.  

21.3. Atestado de visita (quando a vistoria for realizada), ou declaração formal assinada pelo responsável indicado 
pela empresa, de que tem pleno conhecimento das particularidades do serviço." 

21.4. Registro da pessoa jurídica no CREA ou Conselho competente, registro ou inscrição no CREA ou Conselho 
competente do técnico, tecnólogo na área de refrigeração e ar condicionado ou engenheiro mecânicos ou 
industriais na modalidade mecânica ou mecânicos eletricistas ou operacionais na área de refrigeração e ar 
condicionados, que faça parte da equipe técnica e sua comprovação do vínculo empregatício e acervo técnico na 
execução de manutenção de aparelhos de ar condicionados ou sistema de ar condicionados com potência acima de 
5 TR. 

21.4.1. A comprovação de vínculo profissional se fará: a) por contrato de prestação de serviço celebrado de 
acordo com a legislação civil, ou; b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência 
Social acompanhada de cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou c) declaração de 
disponibilidade e futura contratação do profissional assinada pelo responsável da empresa licitante e pelo próprio 
profissional ou; d) Comprovação de registro como responsável técnico pela empresa licitante junto à entidade 
competente ou; e) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, para o sócio 
ou proprietário. 

21. LEGISLAÇÃO QUE PODERÁ SER APLICADA AO OBJETO 

22.1. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

22.2. Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – Institui a modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

22.3. Decreto Estadual nº. 5.965, de 30 de dezembro de 2010 – Dispõe sobre o procedimento administrativo e a 
aplicação de sanções por ilícitos administrativos cometidos por fornecedores nas licitações, suas dispensas e 
inexigibilidades e nos contratos no âmbito da Administração Pública do Estado do Acre; 

22.4. Decreto Estadual nº. 5.967, de 30 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto Estadual nº. 7.477 de 14 de 
Abril de 2014 – Regulamentam o Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Pública do Estado 
do Acre; 

22.5. Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 
15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

22.6.  Decreto Estadual nº. 3.753, de 13 de agosto de 2019 – Dispõe sobre os procedimentos administrativos para 
a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito da Administração 
Pública Direta e Indireta do estado do Acre e revoga o Decreto nº 537, de 04 de fevereiro de 2019. 

22.7. Decreto nº 4.767, de 06 de dezembro de 2019. Regulamenta o pregão na forma eletrônica, para aquisição de 
bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, no âmbito do Estado do 
Acre. 

22.8. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – CDC - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. 

23. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

23.1. Nos termos dos artigos 58, III e 67 Lei nº 8.666, de 1993,  a gestão e a fiscalização da execução contratual 
compreendem o conjunto de ações que objetivam: 
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I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada; 

II - Verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; e 

III - prestar apoio à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente para a 
formalização dos procedimentos relativos a repactuação, reajuste, alteração, reequilíbrio, prorrogação, 
pagamento, aplicação de sanções, extinção do ajuste (ARP), entre outras, com vistas a assegurar o 
cumprimento das cláusulas presentes neste Termo de Referência, no Edital e Ata de Registro de Preços e a 
solução de problemas relacionados ao objeto. 

23.2. Para tanto figuram como: 

Gestor Titular: _____________________ - Matrícula: _____________________ 

Gestor Substituto: _____________________ - Matrícula: _____________________ 

Fiscal Titular:__________________ - Matricula n°  ______________ 

Fiscal Substituto: ____________ -  Matrícula nº_________________ 

23.3. Na hipótese de haver necessidade de alterações no decorrer do processo licitatório ou após celebração do 
instrumento contratual, os servidores acima descritos poderão ser substituídos por meio da publicação de nova 
portaria. 

23.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

23.5. Ao fiscal compete o acompanhamento da execução da Ata, e anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a mesma, indicando dia, mês e ano para solução das falhas identificadas, bem 
como determinando o que for necessário à sua regularização e encaminhando os apontamentos ao gestor para as 
providências cabíveis.  

23.6. Ao Gestor da Ata de Registro de Preços cabe a análise de reajuste; repactuação; reequilíbrio econômico-
financeiro; incidentes relativos a pagamentos; de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de 
vencimento e da prorrogação, apontando o que for necessário. 

24. ACRÉSCIMOS  E SUPRESSOÕES  

24.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários na prestação dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, 
conforme disposto no artigo 65, §§ 1° e 2°, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei nº 
9.648/98. 

25. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

25.1. A Contratada não poderá fazer uso de nenhum material ou ferramenta da Contratante, exceto quando 
autorizada formalmente por servidor da Contratante. 

25.2. A Contratada não poderá permitir que seus funcionários subam ou pisem nas cadeiras, nem nos outros 
móveis da Contratante, quando forem realizar ajustes nos aparelhos de ar condicionado. 

25.3. A Contratada não poderá deixar nenhum equipamento, material ou ferramenta sob guarda da Contratante. 

25.4. A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros. 

25.5. Todos os materiais e peças a serem empregados nos serviços deverão ser novos ou em perfeito estado de 
conservação e estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização. 
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25.6. A Contratada deverá entregar o local do serviço limpo, isento de poeiras e entulhos, ou quaisquer outros 
materiais, para perfeita condição de ocupação e uso. 

25.7. A Contratada deverá causar o menor dano possível na execução das aberturas, furos ou rasgos necessários à 
instalação dos aparelhos, responsabilizando-se pela recomposição de áreas com danos maiores que o necessário. 

25.8. No caso da Contratada prejudicar, como resultado das suas operações, áreas e/ou bens móveis e 
equipamentos incluídos ou não no setor do seu trabalho, deverá recuperá-los ou substituí-los, deixando-os em 
conformidade com o seu estado original. 

25.9. A Contratada responderá perante a Defensoria Pública e a terceiros por seus atos, falhas ou omissões. Todas 
as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas e danos ou indenizações oriundas de 
danos causados pela Contratada serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, 
responsabilidade solidária por parte da DPE. 

25.10. A Contratada deverá recuperar as áreas públicas e bens de terceiros danificados em razão de suas 
operações, deixando-as em conformidade com o seu estado original. 

25.11. A equipe técnica da Contratada deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados 
para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços. 

25.12. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 
Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

25.13. Os representantes da Fiscalização e toda pessoa autorizada por ela terão livre acesso a todos os locais onde 
estejam sendo realizados trabalhos, estocados ou fabricados materiais, peças e equipamentos relativos aos 
serviços, ainda que nas dependências da Contratada. 

25.14. A Contratada, após apresentação de justificativa aceita pela Fiscalização, poderá interromper total ou 
parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 

25.14.1. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do contrato e de acordo com as 
presentes especificações; 

25.14.2. Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos; 

25.14.3. Houver alguma falta cometida pela Contratada, desde que esta, a juízo da Fiscalização, possa 
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; 

25.14.4.  A Fiscalização assim determinar ou autorizar formalmente por escrito. 

25.15. A inobservância das presentes especificações técnicas, deste Termo de Referência, implicará a não 
aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a 
indenização. 

25.16. Quaisquer danos causados aos bens da Contratante, pelos funcionários da Contratada, deverão ser 
ressarcidos logo após a comunicação formal do ocorrido, por parte da Fiscalização. 

25.17. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no e-mail licitacoes.dpe@ac.def.br ou excepcionalmente na sede da DPE, Rua Antônio da Rocha 
Viana, nº 3.057, Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700, no horário das 08:00 às 12:00 e 
das 14:00 às 17:00 horas de segunda a quinta-feira e no horário das 08:00 às 13:00 horas, nas sextas-feiras. As 
informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro(a) através dos 
sites https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-los para 
obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a). 

25.18. No valor global da proposta apresentada deverão estar inclusos impostos, fretes, encargos sociais e 
demais despesas, pertinentes ao do objeto licitado. 
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Dionisio de Araújo Souza 

Chefe do Setor de Manutenção Predial 

Requisitante 

 

  

  

SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO 
Defensora Pública-Geral 

Autoridade/Aprovação 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE VISTORIA DAS INSTALAÇÕES 

 

Na forma do inciso III do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, declaro que a empresa 
______________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
_________________________, através do Sr(a). _______________________ __________________________, 
Cédula de Identidade nº _______________ SSP/____ e CPF nº __________________________, cargo ocupado 
na empresa: ___________________________, tomou conhecimento de todas as informações e condições locais 
para o cumprimento das obrigações relativas ao Termo de Referência que visa à contratação da empresa 
especializada para execução de serviços continuados de instalação, retirada e manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos de climatização (ares-condicionados), incluindo limpeza e fornecimentos de peças novas e 
genuínas, nas instalações da Defensoria Pública do Estado do Acre – DPE/AC, mediante inspeção e coleta das 
informações de todos os dados e elementos que possam via a influir no valor da proposta, sendo que este termo 
equivalerá á aceitação das especificações técnicas constantes no Termo de Referência. Na hipótese de 
discordâncias com tais especificações, a(o) interessada(o) deverá apresentá-las a Diretoria geral durante a fase 
interna, e ao(à) pregoeiro(a), no prazo previsto no Edital para impugnações e questionamentos, os quais não serão 
aceitos após este prazo, cujas diferenças não impugnadas ou questionadas serão arcadas pela licitante que lograr 
êxito no certame.  

 

Rio Branco, _____ de ______________ de 2023. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

 

A empresa ________________________________________, CNPJ nº____._____.___/_____- ____, por 
intermédio do (a) Senhor (a) _____________________________ CPF nº ______________ RG nº 
________________indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento do serviço a ser 
prestado através do Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria prevista no Edital da ARP DPE 
______/2023. Declaro que me foi dado acesso às dependências dos referidos edifícios, conforme cláusula 
expressa no Edital e Anexos, ao qual dispensei, por ter conhecimento suficiente para prestar os serviços com as 
informações contidas no Termo de Referência e no Edital.  

 

Data: __________de _____________ de 2023. 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 03/2023  
 
LOCAL E DATA: __________________, _______de_______________ de 2023.  
 
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE – DPE/AC 
 

Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no 
que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico.  

Declaramos que examinamos o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo as planilhas e as 
especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuamos 
todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem como formulamos uma 
estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer 
eventual falha de nossa parte não nos isentará das obrigações assumidas, independentemente de nossas dificuldades.  

Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da licitação, farão o 
acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do 
CONTRATANTE.  
 
Atenciosamente,  
 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal  
Carimbo da Empresa 
 
 _______________________ 
Responsável(is) Técnico(s) 
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ANEXO IV– TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a 
empresa_________________________________________________________ (nome da empresa), inscrita no 
CNPJ nº ________________________, estabelecida na 
__________________________________________________ (endereço completo), EXECUTA para este Órgão 
(ou empresa) o(s) seguinte(s) CONTRATO(S) SIMILAR(ES) AO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______  
 

Declaramos ainda, que os compromissos foram ou estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada 

constando em nossos registros, até a presente data, que nos desabone comercial ou tecnicamente.  

 

Rio Branco – AC ______ de______________ de 2023.  

 

Assinatura e carimbo  

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a entidade expedidora 
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO  03/2023 – SRP 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Pregão Eletrônico nº 03/ 2023 – Sistema de Registro de Preços 

Processo nº 0305.013261.00002/2023-02 

 

A Defensoria Pública do Estado do Acre, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.034.450/0001-56, inscrita no CNPJ/MF 

nº. 04.581.375/0001-43, com sede no endereço, Avenida Antônio da Rocha Viana nº 3057, Santa Quitéria, Rio 

Branco - Acre, neste ato representada por sua Defensora Pública-Geral a Senhora Dra. _________________, 

brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº ___________ SSP/__ e inscrita no CPF/MF nº ___.___.___- __, 

domiciliada e residente neste Município, resolve REGISTRAR PREÇOS da empresa(s) vencedora(s) do Pregão 

Eletrônico nº 03/2023, mediante as condições a seguir:  

 

01. DO OBJETO:  

1.1. Registro de preço para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, 

retirada e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização (ares-condicionados), incluindo 

limpeza e fornecimentos de peças novas e genuínas, para as necessidades da Defensoria Pública e suas unidades 

localizadas interior conforme especificações constantes neste Termo de Referência – Anexo I do Edital – Pregão 

Eletrônico nº  03/2023. 

 

02. DA EMPRESA COM PREÇOS REGISTRADOS, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS 

2.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas 

na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

LOTE  

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

DE 

EQUIPAMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR 

TOTAL 

     

     

 

03. DO ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)  

3.1. O órgão gerenciador será a Defensoria Pública do Estado do Acre.  
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04. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 

desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas 

na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

a) A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos 

ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas 

entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e 

a economicidade para a administração pública da utilização da ata de registro de preços.  

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador.  

4.4. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada 

por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.  

4.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 

registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

a) Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no artigo 

34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da 

contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão 

gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).  

4.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 

de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.7.  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em 

até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

a) Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 

efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 
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participante. 

 

05. DA VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.  

06. DA REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 

junto ao(s) fornecedor(es).  

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 

assumido, sem aplicação de penalidade. 

a) A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e  

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;  

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável;  

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou  

d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).  

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens a, b e d será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
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força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:  

a) por razão de interesse público; ou 

b)  a pedido do fornecedor. 

 

07. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em 

que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo 1º, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3.  O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 

do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro 

do fornecedor.  

08. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo I do edital.  

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo 

de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3.  A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro 

de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

8.4.  Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 1 (uma) via e que, depois de lida e 

achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Rio Branco – Acre, _____ de ____________ de 2023. 

 

 

Defensora Pública Geral 

Defensoria Publica do Estado do Acre – DPE/AC 

 

______________________________ 

Empresa com preços registrados 
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ANEXO III – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/ 2023 - SRP 
 
MINUTA DO CONTRATO N° ______ / 2023 
Pregão Eletrônico nº 03/ 2023 
Processo nº 0305.013261.00002/2023-02 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR-
CONDICIONADO) QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE E A 
EMPRESA __________. 
  

 
A Defensoria Pública do Estado do Acre, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.034.450/0001-56, inscrita no CNPJ/MF nº. 
04.581.375/0001-43, com sede no endereço, Avenida Antônio da Rocha Viana nº 3057, Santa Quitéria, Rio Branco - 
Acre, neste ato representada por sua Defensora Pública-Geral a Senhora Dra______________, brasileira, portadora do 
Registro Geral nº _________ e inscrito no CPF/MF nº ________,domiciliado e residente neste Município, doravante 
denominado contratante, e do outro lado a empresa _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
_______________ e Inscrição Estadual nº _______________, com sede na Rua _______________, nº _____ – 
__________, telefone: __________, neste ato representada por _______________, brasileiro, __________, portador 
da cédula de identidade RG nº _____ SSP/AC e do CPF/MF nº __________, domiciliado e residente na Rua 
_______________, nº _____ – __________, telefone: __________, doravante denominado contratada, pactuam o 
presente contrato em conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e 
condições a seguir:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de instalação, retirada e 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização (ares-condicionados), incluindo limpeza e 
fornecimentos de peças novas e genuínas, para as necessidades da Defensoria Pública e suas unidades localizadas 
interior conforme as especificações e quantidades abaixos descritas: 

 

LOTE I - RIO BRANCO, SENADOR GUIOMARD, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, BUJARI E 
SENA MADUREIRA 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Item 
Descrição Serviços/ 

Aparelhos 
Unidade 

Quantidade 
de 

equipamentos 

Qtde. Anual 
Serviços 

por Aparelhos 
Valor Unitário Valor Total  

1 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 1 4     
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2 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
12.000 btu's 

Serviço 58 4     

3 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
18.000 btu's 

Serviço 14 4     

4 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT de 
24.000 btu's 

Serviço 10 4     

5 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
30.000 btu's 

Serviço 13 4     

6 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 2 4     

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA  

7 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 1 4    

8 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
12.000 btu's 

Serviço 58 4    

9 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SSPLIT 
18.000 btu's 

Serviço 14 4     

10 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SSPLIT de 
24.000 btu's 

Serviço 10 4     

11 Manutenção Serviço 13 4     
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corretiva em ar 
condicionado 
modelo 
SPLIT 30.000 btu's 

12 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 2 4     

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

13 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -9.000 btu's 

Serviço 0 5     

14 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 12.000 
btu's 

Serviço 0 30     

15 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 18.000 
btu's 

Serviço 0 15     

16 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 24.000 
btu's 

Serviço 0 15     

17 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo 
SPLIT 30.000 btu's 

Serviço 0 20     

18 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 0 10     

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

19 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -9.000 btu's 

Serviço 0 5     

20 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 12.000 
btu's 

Serviço 0 30     
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21 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 18.000 
btu's 

Serviço 0 15     

22 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 24.000 
btu's 

Serviço 0 15     

23 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo 
SSPLIT 30.000 
btu's 

Serviço 0 20     

24 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 0 10     

VALOR TOTAL   

      
25 

PERCENTUAL DE DESCONTO (%) 
SOBRE O VALOR ESTIMADO PARA O 

FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE 
12 MESES 

 
Valor estimado para o fornecimento 

de peças R$ 200.000,00 

 
Percentual 
Mínimo de 
desconto  

 
R$  

Valor Total Proposto  R$                     

LOTE II - XAPURI E BRASILÉIA 

26 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 5 4   

27 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
48.000 btu's 

Serviço 2 4     

28 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
60.000 btu's 

Serviço 1 4     

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 
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29 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 5 4     

30 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
48.000 btu's 

Serviço 2 4    

31 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
60.000 btu'S 

Serviço 1 4     

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

32 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 0 10     

33 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
48.000 btu's 

Serviço 0 10     

34 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
60.000 btu's 

Serviço 0 5     

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

35 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -12.000 
btu's 

Serviço 0 10     

36 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 48.000 
btu's 

Serviço 0 10     

37 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 60.000 
btu's 

Serviço 0 5     
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38 

PERCENTUAL DE DESCONTO (%) SOBRE O 
VALOR ESTIMADO PARA O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE 12 
MESES 

Valor estimado para o 
fornecimento de peças R$ 
30.00,00 

Percentual 
Mínimo de 
desconto  

 

R$  

Valor Total Proposto R$ 

LOTE III - FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

39 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 2 4    

40 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 18 4    

41 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
30.000 btu's 

Serviço 4 4    

 
42 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 3 4    

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

43 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 2 4    

44 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 18 4     
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45 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
30.000 btu's 

Serviço 4 4     

46 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 3 4     

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

47 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 0 5     

48 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 0 25     

49 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
30.000 btu's 

Serviço 0 10     

50 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 0 10    

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

51 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -9.000 btu's 

Serviço 0 5     

52 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 12.000 
btu's 

Serviço 0 25     

53 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -30.000 
btu's 

Serviço 0 10     

54 
Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 

Serviço 0 10     
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WALL -60.000 
btu's 

VALOR TOTAL   

55 

PERCENTUAL DE DESCONTO (%) SOBRE O 
VALOR ESTIMADO PARA O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE 12 
MESES 

Valor estimado para o 
fornecimento de peças R$ 
80.000,00 

Percentual 
Mínimo de 
desconto  

             

R$  

Valor Total Proposto R$ 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. O Os serviços serão prestados nos seguintes locais: 

Sede da Defensoria Pública do Estado Acre em Rio Branco Acre: Av. Antônio da Rocha Viana, n° 3057 – 
Bairro Santa Quitéria, CEP: 69.918.700; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Senador Guiomard – Acre - Rua Três de Maio dos Edis, 
109-241,  CEP: 69.925-000; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Bujari – Acre -BR 364 Km 28, 390, 69923-000; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Acrelândia – Acre - Rua Sete Quedas, 1396, Centro, CEP: 
69.945-000. 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Plácido de Castro - Avendida Epitácio Pessoa, n° 288, 
Centro, Plácido de Castro - AC, 69928-000 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Sena Madureira  -Rua Virgulino de Alencar, n°235. 
Centro, Sena Madureira - AC, 69940-000; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado do Acre, em Xapuri - Acre - Rua Deocleciano Lago, S/N, Quadra 03 
Lote 17, Pantanal, CEP: 69.930-000 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Brasiléia - Rua Odilon Pratagi, nº. 219, Centro, CEP: 
69.932-000; 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Feijó - Rua. Presidente Kennedy, n° 136, Centro, CEP: 
69.960-000 

Prédio da Defensoria Pública do Estado do Acre, em Tarauacá - Rua Epaminondas Jácome, 340, Centro, 
CEP: 69.970-000. 

Prédio da Defensoria Pública do Estado Acre, em Cruzeiro do Sul –Avenida Coronel Mâncio Lima, 
quarteirão nº 10-A,Cruzeiro do Sul. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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3.1. Os serviços a serem executados no presente contrato são os relacionados no Termo de Referência e incluem: 
fornecimento de peças, instalação e desinstalação  de condicionador de ar tipo Split e manutenção Corretiva, de acordo 
com o PMOC existente, e Preventiva de condicionador de ar Split e Splitão.  
3.2. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

3.2.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação e remoção dos equipamentos de ar 
condicionado deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, com o objetivo 
de mantê-los em perfeitas condições de uso e de prevenir riscos à saúde das pessoas, observando-se, no que 
couber, as normas vigentes, inclusive da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e o Plano de 
Manutenção, Operação e Controle – PMOC existente. 

3.2.2. A CONTRATADA deverá encaminhar, por escrito e em meio digital, juntamente com a nota fiscal/fatura 
mensal, o relatório dos serviços prestados, geral, e por equipamento, identificando sua localização, 
patrimônio, data de realização das manutenções, discriminação de peças substituídas, data prevista para a 
próxima preventiva, de acordo com o PMOC, além de recomendações e comunicações de fatos de interesse 
da CONTRATANTE. 

3.2.3. 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; 

3.2.4. Os serviços de manutenção dos equipamentos compreendem a HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO 
APARELHO, incluindo: 

3.2.4.1. Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete de acordo com as normas dos fabricantes; 

3.2.4.2. Limpeza da parte externa do condicionador de ar; 

3.2.4.3. Remoção, limpeza e lavagem dos filtros de acordo com as normas dos fabricantes; 

3.2.4.4. Verificação dos rolamentos e mancais dos ventiladores/motores. Se necessário troca dos rolamentos; 

3.2.4.5. Medição e registro de tensão e amperagem do equipamento em operação com compressor armado, medido 
com auxílio do amperímetro; 

3.2.4.6. Limpeza das serpentinas de evaporação e condensadores, com a devida desmontagem das peças; 

3.2.4.7. Limpeza da bandeja – parte de condensação; 

3.2.4.8. Verificação de fuga de gás refrigerante, com a reposição se necessário; 

3.2.4.9. Verificação com eventual correção do nível de ruído e vibrações anormais; 

3.2.4.10. Medição e registro da tensão e corrente elétrica dos motores dos compressores; 

3.2.4.11. Verificar funcionamento dos controles remotos, caso tenha; 

3.2.4.12. Verificação dos visores das linhas de líquido quanto à presença de umidade no sistema, com a utilização 
de bomba de vácuo; 

3.2.4.13. Medição com registro da temperatura da serpentina de resfriamento, bem como, do superaquecimento; 

3.2.4.14. Verificação com correção dos sistemas de encaixe dos painéis de acesso ao gabinete 

3.2.4.15. Limpeza externa dos gabinetes; 

3.2.4.16. Verificar a drenagem de água; 

3.2.4.17. Substituir isolações térmicas danificadas nas tubulações; 

3.2.4.18. Eliminar possível mau contato no cabo de alimentação, disjuntores e pontos de interligação; 

3.2.4.19. Limpeza das bandejas de drenagens; 
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3.2.4.20. Eliminar ruídos anormais; 

3.2.4.21. Verificar se há fuga de energia para a carcaça do aparelho; 

3.2.4.22. Verificar e eliminar possíveis pontos de vazamento de fluído refrigerante (conexões e válvulas); 

3.2.4.23. Verificar e executar reparos no contador magnético do compressor; 

3.2.4.24.  Medição e registro das temperaturas em operação dos motores ventiladores; 

3.2.4.25.  Verificação interna dos gabinetes, com eventual correção termo acústica – parte de evaporação; 

3.2.4.26. Medição e registro das pressões dos compressores de descarga, nas linhas de sucção e bomba de óleo (no 
caso de semi-hermético) com eventual ajuste de pressões; 

3.2.4.27.  Verificação das válvulas de expansão termo acústicas parte de condensação; 

3.2.4.28. Eliminar pontos de obstrução de sujeira nas aletas do condensador; 

3.2.4.29. Operação do termostato de modo a desarmar e rearmar o compressor, verificando a existência de ruídos ou 
vibrações, providenciando, se necessário, sua correção; 

3.2.4.30. Remoção do aparelho, inspeção e ajuste dos parafusos de fixação do compressor, motor, ventilador e 
estrutura; 

3.2.4.31. Retirar as turbinas das unidades internas para limpeza, (com cuidado para não remover acessórios de 
balanceamento); 

3.2.4.32. Limpeza da bandeja coletora de água de condensação e tubulação de drenagem; 

3.2.4.33. Verificar a isolação elétrica do compressor e do motor de ventilador; 

3.2.4.34. Executar reparos de desgastes de eixos, buchas, mancais de rolamento e lubrificação do motor do 
ventilador; 

3.2.4.35. Limpar e higienizar o evaporador e bandejas de drenagens; 

3.2.4.36. Lavar a serpentina do condensador e peças comuns com máquina adequada, aplicando produtos 
desengraxantes conforme normas do Ministério da Saúde, se necessário; 

3.2.4.37.  Montar o equipamento de forma adequada;  

3.2.4.38. Se necessário, remoção do aparelho para a oficina e execução dos serviços relacionados abaixo: 

e) Desmonte e limpeza das serpentinas do condensador evaporador; 

f) Realização de tratamento anticorrosivo (com tinta tipo zarcão) do chassi e da bandeja interna; 

g) Verificação e troca de capacitor; 

h) Verificação dos componentes elétricos, cabo de alimentação e, se necessário, sua substituição. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. 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 conforme PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle 

3.2.7. O prazo para executar a manutenção preventiva será de 05 (dias) dias úteis contados da emissão da ordem de 
serviço. 

3.2.8. Não serão aceitas interrupções no funcionamento dos aparelhos durante o horário de expediente sem a prévia 
autorização da DPE. 
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3.2.9. A contratada somente poderá executar a manutenção preventiva após emissão e recebimento da ordem de 
serviço 

3.2.10. 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 

3.2.11. Estimam-se manutenções preventivas semestrais 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 

3.2.12. Correrá por conta exclusiva da licitante vencedora, a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao 
local da execução dos serviços objeto da licitação, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as 
despesas de transporte, frete e seguros correspondentes. 

3.3.  DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA  

3.3.1. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que houver emissão de ordem de serviço, cuja 
motivação seja uma chamada por parte da DPE/AC ou forem detectados problemas pelo técnico da contratada 
quando da realização das manutenções preventivas. 

3.3.2. O custo para deslocamento e prestação de serviços de manutenção corretiva corresponde ao valor de uma 
manutenção registrado em cada item, conforme proposta da Contratada, não podendo haver cobrança duplicada em 
caso de uma manutenção preventiva e corretiva realizada concomitantemente e nem em caso de necessidade de mais 
de um deslocamento para deixar o ar em pleno funcionamento. 

3.3.3. Caso seja necessária a retirada do aparelho para reparos nas dependências da Contratada, o retorno ao local 
para reinstalação do ar estará contemplado no valor dos serviços de manutenção corretiva, que será de uma unidade, 
não podendo ser cobrado novamente o valor dos serviços para fins de instalação. 

3.3.4. Quando houver necessidade da realização da manutenção corretiva, sendo detectado pela contratante, DPE/AC 
emitirá Ordem de Serviço devendo a contratada: 

a) Emitir orçamento contendo descrição do defeito do ar, peças a serem trocadas e o respectivo valor da mesma; 

b) Não poderão ser incluídas no orçamento as peças que fazem parte da manutenção preventiva e são ônus da 
contratada; 

3.3.5. Em caso de necessidade de substituição das peças a Contratada deverá submeter orçamento para aprovação dos 
fiscais do contrato. Estes, por sua vez, deverão obter no mercado local pelo menos 03 (três) orçamentos 
distintos elaborados por empresas que atuam no ramo da contratação, podendo decorrer daí duas 
possibilidades: 

a) Se o valor da peça orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de mercado, o serviço será executado 
pela Contratada, com o percentual de desconto ofertado aplicado sobre o valor do orçamento apresentado. 

b) Existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças seja menor que aquele orçado pela 
Contratada, está deverá adquirir as peças junto àquela empresa que apresentar o menor preço e executar os 
serviços em conformidade com o previsto neste Termo de Referência, aplicando-se o percentual de desconto 
sobre o menor preço. 

3.3.6. O percentual de desconto ofertado sobre o valor estimado será aplicado aos valores unitários das peças 
fornecidas, tal qual exemplo abaixo: 

Valor da peça: R$ 60,00; 
Percentual de desconto ofertado pela proposta ganhadora: 7,5%; 

Valor da peça após aplicação do desconto: R$ 55,50. 
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3.3.7. Quando for constatada a necessidade de substituição de peças, e que estas não estejam cobertas pela garantia 
do fabricante dos equipamentos, deverá a Contratada apresentar laudo técnico e orçamento prévio detalhado das 
peças a serem substituídas para apreciação da DPE, em conformidade com o percentual de desconto descrito na 
proposta apresentada pela mesma. Nos casos de comprovada urgência, o orçamento poderá ser dispensado pela 
Administração.  

3.3.8. A Contratada terá, a partir do atendimento, o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a emissão do 
Relatório de Ordem de Serviço. 

3.3.9. A substituição de peças somente ocorrerá depois de atestada pela Fiscalização. 

3.3.10. Caso a Administração da DPE opte pela não execução do serviço de conserto do aparelho, após a análise dos 
orçamentos, será pago pelos serviços prestados o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor da 
manutenção corretiva do respectivo aparelho. 

3.3.11. No caso do orçamento de substituição de peças ser aceito, a Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do aceite para entregar o equipamento consertado. 

3.3.12. O aceite, pela Fiscalização, do orçamento ocorrerá a partir da verificação do preço orçado pela Contratada, e 
o percentual de desconto descrito na proposta apresentada pela mesma. 

3.3.13. A Contratante, após os procedimentos descritos no subitem anterior, autorizará a Contratada o fornecimento 
das peças de reposição, em 48 (quarenta e oito) horas, para posterior ressarcimento da despesa. 

3.3.14. a substituição acima referida, não deverá ser cobrado o valor correspondente à mão de obra, uma vez que o 
mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção corretiva. 

3.3.15. 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, precedida de aprovação do orçamento e empenho prévio do valor 
correspondente. 

3.3.16. 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. 

3.3.17. A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em conformidade com as 
recomendações do fabricante. 

3.3.18. 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. 

3.3.19. As peças, quando substituídas (peças que apresentaram defeitos), deverão ser entregues ao Fiscal do 
Contrato, após o conserto dos equipamentos. 

3.3.20. Caberá ao Fiscal do Contrato a responsabilidade por acompanhar a execução, o acompanhamento dos 
serviços e autorizar o pagamento, em conformidade com o cronograma físico-financeiro, vistoriar e descrever os 
defeitos técnicos das peças que porventura devam ser substituídas e entregá-las a DPE para que seja dada a 
destinação ambiental correta. 

3.3.21. No caso da manutenção corretiva, o início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após a aprovação do orçamento. 

3.3.22. O término da manutenção do equipamento não poderá ultrapassar o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a 
partir do início do atendimento, exceto em caso de necessidade de reposição de peças. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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4.1. Proceder, sempre que necessário ou quando solicitado pelo CONTRATANTE, os reparos ou consertos que se 
fizerem necessários no sistema e equipamentos da instalação de ar-condicionado do CONTRATANTE. 

4.2.  Prestar os serviços durante o expediente normal nos dias úteis, das 7:00 às 16:00 horas, salvo outros períodos 
acordados com a administração do CONTRATANTE. 

4.3. Fornecer toda mão de obra necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços licitados. A 
CONTRATADA deverá possuir pessoal técnico especializado para apoio a todas as situações de manutenção. 

4.4. Manter o pessoal responsável pela execução dos serviços contratados devidamente uniformizados e identificados em 
completas condições de higiene e segurança. 

4.5. Responder por todos os ônus com salários e encargos sociais, uniformes de seu pessoal, taxas, impostos, seguros, 
horas extras, transportes, alimentação, ASO, etc. 

4.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência do 
CONTRATANTE. 

4.7. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

4.8. Responder por quaisquer danos causados às dependências do CONTRATANTE, aos equipamentos objeto do 
contrato e bens de terceiros, quando evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus técnicos e empregados e 
ainda por deficiência ou negligência das inspeções. 

4.9. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus empregados, quando em cumprimento dos 
serviços do CONTRATANTE, relativos ao contrato ou em conexão com ele. 

4.10. Atender prontamente a qualquer chamada que venha a receber do CONTRATANTE, executando os serviços 
necessários com toda presteza. 

4.11. Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, 
qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. 

4.12. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados. 

4.13. Preparar e enviar mensalmente relatório técnico das atividades desenvolvidas, assim como reportar qualquer 
ocorrência anormal do funcionamento dos equipamentos. 

4.14. A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção nos equipamentos de acordo com normas da ABNT, manuais do 
fabricante e as seguintes normas: 

- Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde; 

- Lei 13.589 de 04 de janeiro de 2018; 

- Resolução RE nº 09, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA; 

- NBR 16.401 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários; 

- NBR 14.679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação: execução de serviços de higienização; 

- NBR 13.971 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação: manutenção programada; 

- NBR 15.848 - Sistemas de ar condicionado e ventilação: procedimentos e requisitos relativos às atividades 
de construção, reformas, operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI). 

4.15. A CONTRATADA deverá garantir a manutenção/operação de novos equipamentos/sistemas, que 
eventualmente venham a substituir os atuais. 

4.16. A CONTRATADA deverá emitir ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, através do CREA Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia. 
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4.17. Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá fornecer subsídio técnico para melhoria ou atualização do 
sistema de ar condicionado existente. 

4.18. Caso haja substituição dos equipamentos, a CONTRATADA deverá treinar sua equipe para as novas condições 
de modelos, marcas e fabricantes. 

4.19. A CONTRATADA deverá possuir sistema de comunicação adequado para atendimento às ocorrências e 
emergências. 

4.20. Havendo a necessidade de aquisição de peças não incluídas na lista de materiais de consumo de manutenção, a 
CONTRATADA deverá apresentar: 

a) Relatório específico da necessidade; 

b) Memorial com as devidas especificações, incluindo descrições, características técnicas, desenhos, etc.; 

c) Três orçamentos de fornecedores qualificados. 

4.21. A CONTRATADA se obriga a fornecer toda mão de obra necessária para desempenho dos serviços propostos, 
composta, no mínimo, dos seguintes profissionais: 

- Um Engenheiro Mecânico / Elétrico ou Tecnólogo com habilitação específica nos serviços envolvidos; 

- Um Técnico Mecânico; 

- Um Auxiliar Técnico Mecânico. 

4.22.  A Equipe Técnica, composta pelo técnico mecânico e pelo auxiliar técnico mecânico, deverá ter 
comparecimento com periodicidade de uma vez a cada 04 (quatro) meses na Unidade Regional do 
CONTRATANTE. 

4.23. A equipe deverá assinar sua entrada e saída quando da efetiva manutenção, junto ao controle da Comissão de 
Fiscalização. 

4.24. Os equipamentos serão operados individualmente pelos usuários. Caberá à CONTRATADA verificar 
periodicamente se estas operações estão corretas e o perfeito funcionamento dos aparelhos de controle remoto e a 
necessidade da reposição de pilhas / baterias. 

4.25. A CONTRATADA deverá dar suporte técnico na forma de operar os equipamentos, nas alterações técnicas e 
nas readequações na forma de realizar a manutenção preventiva ou corretiva. 

4.26. O Engenheiro ou Tecnólogo com habilitação específica nos serviços envolvidos deverá ter comparecimento 
mensal ou quando da ocorrência de anormalidades no funcionamento dos equipamentos ou sempre que solicitado 
pela Comissão de Fiscalização. 

4.27. Indicar preposto, quando for o caso, aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la sempre que for 
necessário. 

4.28.  Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Patrimônio do Contratante 
ou a terceiros, seja por ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

4.29.  Efetuar a prestação dos serviços conforme especificações, prazo e local constantes no Termo e seus anexos; 

4.30. A CONTRATADA, no ato do pagamento tem que estar em dias com todas as obrigações legais e apresentar 
todas as certidões que comprovem tal regularidade; 

4.31.  Comunicar ao Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no cumprimento das 
obrigações assumidas; 

4.32. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 
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4.33. Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou 
indiretas, decorrente da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais como impostos, taxas, 
contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, 
sem nenhum ônus ao CONTRATANTE; 

4.34.  Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas para fins de contratação pela 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, os respectivos comprovantes; 

4.35. Observar, no que couber, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 11 de 
setembro de 1990), o Código Civil Brasileiro, as Normas Técnicas, as Leis e os regulamentos pertinentes. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. E Efetuar o pagamento de acordo com o previsto neste Termo de Referência; 

5.2. Exercer, a seu critério e através de servidor ou de pessoas previamente designadas, ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização da execução do contrato; 

5.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto deste termo; 

5.4. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados 
à execução do presente, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e 
de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou 
transferi-lo, no todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR  

7.1. O valor global do presente Contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX). 

 

CLÁUSULA OITAVA –  PRAZO DE GARANTIA  

8.1. Os serviços executados de manutenção corretiva deverão ter um prazo mínimo de garantia de: 

8.2. 06 (seis) meses para mão de obra executada; 

8.3. 90 (noventa) dias para as peças substituídas. 

8.4. O presente contrato terá sua vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor atualizado de cada item do contrato.  

9.2. As despesas decorrentes da contratação correrá da forma a seguir: 

Programa de Trabalho: XXXXXXXXX 

Elemento de Despesa: XXXXXXXX 

Fonte de Recursos: XXXX 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO  

10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal/fatura, apresentada sem emenda 
ou rasuras, pelo servidor desta Secretaria, responsável pelo recebimento dos produtos, acompanhada das seguintes 
certidões: Certidão negativa de débito Municipal, Certidão negativa de débito Estadual, Certidão negativa de débito 
Federal, Certidão negativa de débito do INSS, Certidão negativa de débito do FGTS, Certidão negativa de débito 
Trabalhista. 

10.2. Em caso de irregularidade na documentação pertinente à regularidade fiscal e/ou Trabalhista o 
CONTRATANTE concederá prazo de 10 (dez) dias para sua regularização. Após o transcurso deste, sem que a 
CONTRATADA tenha regularização sua documentação, o contrato poderá ser rescindido pelo Contratante, com a 
aplicação das possíveis penalidades. 

10.3. Como condição para a efetivação do pagamento deverá ser anexo à nota fiscal, comprovante de regularidade 
fiscal, certidão negativa de débitos trabalhistas e regularidade perante o INSS e FGTS. 

10.4. Em caso de irregularidade na documentação constante no subitem anterior, o CONTRATANTE concederá prazo 
para regularização. Após o transcurso deste, sem que a CONTRATADA tenha regularizado sua documentação, o 
contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE com aplicação de possíveis penalidades. 

10.5. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do Edital. 

10.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), 
capitalizados diariamente em termos de juros simples. 

10.7. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação 
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento); 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,00016438 

          365                   365 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE  

11.1. Os preços unitários dos serviços e das peças, desde que observado o intervalo mínimo de um ano, contado da data 
limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos 
financeiros ao último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação anual do Índice IPCA; 

11.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA;  

11.3. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a 
preclusão do direito; 
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11.4. A CONTRATANTE verificará o caso, antes do deferimento do reajuste, podendo, para tanto, requerer 
documento que se fizerem necessários. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO   

12.1. Nos termos dos artigos 58, III e 67 Lei nº 8.666, de 1993,  a gestão e a fiscalização da execução contratual 
compreendem o conjunto de ações que objetivam: 

I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada; 

II - Verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; e 

III - prestar apoio à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente para a 
formalização dos procedimentos relativos a repactuação, reajuste, alteração, reequilíbrio, prorrogação, 
pagamento, aplicação de sanções, extinção do ajuste (ARP), entre outras, com vistas a assegurar o 
cumprimento das cláusulas presentes neste Termo de Referência, no Edital e Ata de Registro de Preços e a 
solução de problemas relacionados ao objeto. 

12.2. Para tanto figuram como: 

Gestor Titular: _____________________ - Matrícula: _____________________ 

Gestor Substituto: _____________________ - Matrícula: _____________________ 

Fiscal Titular:__________________ - Matricula n°  ______________ 

Fiscal Substituto: ____________ -  Matrícula nº_________________ 

12.3. Na hipótese de haver necessidade de alterações no decorrer do processo licitatório ou após celebração do 
instrumento contratual, os servidores acima descritos poderão ser substituídos por meio da publicação de nova 
portaria. 

12.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.5. Ao fiscal compete o acompanhamento da execução da Ata, e anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a mesma, indicando dia, mês e ano para solução das falhas identificadas, bem como determinando o 
que for necessário à sua regularização e encaminhando os apontamentos ao gestor para as providências cabíveis.  

12.6. Ao Gestor da Ata de Registro de Preços cabe a análise de reajuste; repactuação; reequilíbrio econômico-
financeiro; incidentes relativos a pagamentos; de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de 
vencimento e da prorrogação, apontando o que for necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

13.1.  A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contar de sua assinatu 

13.2. O contrato poderá ser prorrogado, dentro da vigência do prazo anterior, por períodos subsequentes de até 12 
(doze) meses, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os 
seguintes requisitos: Os serviços tenham sido prestados regularmente. A Contratante mantenha interesse na realização 
do serviço. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Contratante. A empresa contratada 
manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES   

14.1. As LICITANTES ficarão sujeitas às sanções previstas no Decreto Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010 e 
demais que se fizerem pertinentes. 

14.2. As sanções aplicadas às empresas, não somente se darão com base no Decreto Estadual nº 5.965/2010, como 
também no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

14.3. Pela inexecução total ou parcial do que estiver ajustado no instrumento convocatório, na Ata de de Registro de 
Preços e/ou no contrato, a DPE/AC poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ADJUDICTÁRIA/CONTRATADA, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, as seguintes sanções: 

14.3.1. Advertência por escrito formal ao fornecedor, em decorrência de atos menos graves e que ocasionem 
prejuízos para a Administração (CONTRATANTE),desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave e, se 
for o caso, conferindo prazo para a adoção de medidas corretivas cabíveis;  

14.3.2. Multas conforme percentuais estabelecidos no Decreto Estadual nº 5.965/2010. 

14.3.3. Suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração Pública dos Poderes da União, dos 
Estados e dos Municípios por prazo não superior a dois anos. 

14.3.4. Impedimento de licitar Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios e o descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores pelo prazo 
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na Ata de Registro de Preços (ARP) e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta: 

I - não assinar a ARP; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI -falhar na execução da ARP; 

VII - fraudar a execução da ARP; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas;  

       X - cometer fraude fiscal. 

14.3.5.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo não superior a 02 (dois) anos previsto 
no inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666, de 21de junho de 1993. 

14.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida observado o princípio da proporcionalidade. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SALTERAÇÕES DO CONTRATO   

 15.1. As alterações do presente Contrato somente poderão ocorrer, com as devidas justificativas, nos casos previstos 
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no  art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE  

16.1. Contratante reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente a este contrato: 

I - modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitado 
os direitos do contratado; 

II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII a XVIII do artigo 78 
da Lei 8.666/93; 

III - fiscalizar-lhe a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  – DA INEXECUÇÃO E DA RECISÃO  

17.1.  A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo 
com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. 

17.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

17.3.A rescisão deste Contrato poderá ser: 

determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº. 8.666/93; 

amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

judicial, nos termos da legislação. 

17.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

17.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, sem que haja culpa 
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito ao pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

17.6. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado 
automaticamente por igual tempo. 

17.7. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste 
Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste Instrumento. 

 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
18.1. a penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, obedecendo-se ao disposto 

no art. 24 do Decreto nº 5.965, de 30 de dezembro de 2010 e art. 109 da Lei nº 8.666/93 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA  - DOS CASOS OMISSOS 

19.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e das 
disposições do direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55 do 
mesmo diploma legal. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA PUBLICAÇÃO 

20.1. Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a 
publicação no Diário Eletrônico da Defensoria Pública, em resumo, do presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – FORO  
 
21.1. O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, excluído qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se o presente termo com 02 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo 
assistiram. 

 
 

 
CONTRATANTE 

 
 

 
 

CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

1.  2.   Nome:  Nome: 

CPF: CPF: 
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ANEXO  - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

Pregão Eletrônico SRP nº 03/2023 

Ref. Processo Administrativo 0305.013261.00002/2023-02 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone:  

Celular:  

E-mail:  

Dados bancários (banco/agência/conta corrente): 

 

LOTE I - RIO BRANCO, SENADOR GUIOMARD, ACRELÂNDIA, PLÁCIDO DE CASTRO, BUJARI E 
SENA MADUREIRA 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Item 
Descrição Serviços/ 

Aparelhos 
Unidade 

Quantidade 
de 

equipamentos 

Qtde. Anual 
Serviços 

por Aparelhos 
Valor Unitário Valor Total  

1 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 1 4     

2 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
12.000 btu's 

Serviço 58 4     

3 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
18.000 btu's 

Serviço 14 4     

4 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT de 
24.000 btu's 

Serviço 10 4     

5 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
30.000 btu's 

Serviço 13 4     



 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 

 

 
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057, licitacoes.dpeac@gmail.com, 

CEP 69918-700 Telefone: 3223-0745 - 
https://defensoria.ac.def.br/  

 

6 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 2 4     

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA  

7 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 1 4    

8 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
12.000 btu's 

Serviço 58 4    

9 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SSPLIT 
18.000 btu's 

Serviço 14 4     

10 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SSPLIT de 
24.000 btu's 

Serviço 10 4     

11 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo 
SPLIT 30.000 btu's 

Serviço 13 4     

12 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 2 4     

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

13 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -9.000 btu's 

Serviço 0 5     

14 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 12.000 
btu's 

Serviço 0 30     

15 Instalação de ar Serviço 0 15     
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condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 18.000 
btu's 

16 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 24.000 
btu's 

Serviço 0 15     

17 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo 
SPLIT 30.000 btu's 

Serviço 0 20     

18 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 0 10     

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

19 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -9.000 btu's 

Serviço 0 5     

20 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 12.000 
btu's 

Serviço 0 30     

21 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 18.000 
btu's 

Serviço 0 15     

22 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 24.000 
btu's 

Serviço 0 15     

23 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo 
SSPLIT 30.000 
btu's 

Serviço 0 20     

24 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 0 10     
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VALOR TOTAL   

      
25 

PERCENTUAL DE DESCONTO (%) 
SOBRE O VALOR ESTIMADO PARA O 

FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE 
12 MESES 

 
Valor estimado para o fornecimento 

de peças R$ 200.000,00 

 
Percentual 
Mínimo de 
desconto  

 
R$  

Valor Total Proposto  R$                     

LOTE II - XAPURI E BRASILÉIA 

26 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 5 4   

27 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
48.000 btu's 

Serviço 2 4     

28 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
60.000 btu's 

Serviço 1 4     

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

29 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 5 4     

30 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
48.000 btu's 

Serviço 2 4    

31 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
60.000 btu'S 

Serviço 1 4     

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

32 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 0 10     
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33 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
48.000 btu's 

Serviço 0 10     

34 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT  de 
60.000 btu's 

Serviço 0 5     

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

35 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -12.000 
btu's 

Serviço 0 10     

36 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 48.000 
btu's 

Serviço 0 10     

37 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 60.000 
btu's 

Serviço 0 5     

38 

PERCENTUAL DE DESCONTO (%) SOBRE O 
VALOR ESTIMADO PARA O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE 12 
MESES 

Valor estimado para o 
fornecimento de peças R$ 
30.00,00 

Percentual 
Mínimo de 
desconto  

 

R$  

Valor Total Proposto R$ 

LOTE III - FEIJÓ, TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

39 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 2 4    
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40 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 18 4    

41 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
30.000 btu's 

Serviço 4 4    

 
42 

Manutenção 
preventiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 3 4    

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

43 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 2 4    

44 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 18 4     

45 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
30.000 btu's 

Serviço 4 4     

46 

Manutenção 
corretiva em ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 3 4     

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

47 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
9.000 btu's 

Serviço 0 5     
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48 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
12.000 btu's 

Serviço 0 25     

49 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
30.000 btu's 

Serviço 0 10     

50 

Instalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT 
60.000 btu's 

Serviço 0 10    

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

51 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -9.000 btu's 

Serviço 0 5     

52 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL - 12.000 
btu's 

Serviço 0 25     

53 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -30.000 
btu's 

Serviço 0 10     

54 

Desinstalação de ar 
condicionado 
modelo SPLIT HI 
WALL -60.000 
btu's 

Serviço 0 10     

VALOR TOTAL   

55 

PERCENTUAL DE DESCONTO (%) SOBRE O 
VALOR ESTIMADO PARA O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DURANTE 12 
MESES 

Valor estimado para o 
fornecimento de peças R$ 
80.000,00 

Percentual 
Mínimo de 
desconto  

             

R$  

Valor Total Proposto R$ 
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Conforme Edital Pregão Eletrônico SRP n.º 03/2023, apresentamos proposta de preços para .................................., 
para atender a demanda da Defensoria Pública do Estado do Acre, conforme especificações e condições constantes 
do Termo de Referência.  

Declaramos que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, 
encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da presente 
licitação.  

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.  

 

 

Local e data 

 Nome, função e assinatura do representante legal 
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ANEXO V- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 

 DECLARAÇÃO DE GRAU DE PARENTESCO E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO  

 

 

 

 

 

................................................, inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 
........................., DECLARA que não possui em seus quadros, empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e Servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento desta Instituição, bem como a prestação de serviço 
por empregado de empresa fornecedora de mão-de-obra que se enquadre na situação citada acima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


