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EDITAL 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/000140 

LICITAÇOES-E BANCO DO BRASIL Nº 688598 

 

O Conselho Regional de Contabilidade do Piauí – CRC-PI, autarquia federal criada 

pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, alterado pela Lei nº 12.249/2010 CNPJ: 

06.669.170/0001-40, torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio 

de seu pregoeiro, designado pela Portaria CRC-PI nº 40, de 03 de julho de 2017, 

realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por lote, para 

REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, dos Decretos nº 3.555, de 08 de 

agosto de 2000, nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 3.693, de 20 de dezembro de 

2000, nº 3.784, de 06 de abril de 2001, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações 

posteriores, nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, e demais legislações correlatas, 

aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada, 

conforme especificações e condições estabelecidas neste edital.  

 

Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 

I. Modelo de Carta de Credenciamento; 

II. Modelo de Declaração; 

III. Termo de referência; 

IV. Relação de Documentos para Habilitação; 

V. Modelo da declaração quanto ao trabalho de menores; 

VI. Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte; 

VII. Modelo da proposta comercial; 

VIII. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

IX. Ata de Registro de Preços. 

 

1. DO DIA, HORA E LOCAL DE ABERTURA 
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1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo 

pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no 

preâmbulo deste Edital conforme indicado abaixo: 

 

Início do acolhimento das propostas: 19/09/2017 às 14:00 horas. 

Encerramento do recebimento da proposta: 28/09/2017 às 14:00 horas.  

Data e horário da abertura das Propostas: 28/09/2017 às 14:00 horas. 

Início da sessão de disputa de preços: 28/09/2017 às 15:00 horas.  

Referência de tempo: Será observado o horário de Brasília (DF). 

Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 

 

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, ela será, automaticamente, transferida para 

o primeiro dia útil subsequente ao ora fixado. 

1.3. Optou-se pelo Sistema de Registro de Preços, fundamentado nos incisos I e II 

do Art. 3º do Decreto 7.892, uma vez que há necessidade de contratações 

freqüentes, bem como convém ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, a 

entrega de acordo com as necessidades do CRC/PI. 

1.4. Recomendou-se aos fornecedores não familiarizados com o sistema Licitações-

e do Banco do Brasil, que leiam o Regulamento do Pregão, a Cartilha para 

Fornecedores e as implementações que foram implantadas no dia 01/11/2007, para 

atender as determinações contidas no Capítulo V da Lei Complementar 123/2016 e 

no Art. 34 da Lei nº 11.488/2007, que constam da página principal do sistema 

Licitações-e.   

 

2. DO OBJETO 

2.1 – A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para contratação 

de empresa especializada para fornecimento e instalação de condicionadores de ar, 

conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

3. DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesas decorrentes deste certame serão pagas com recursos orçamentários 

oriundos: unidade orçamentária: PROJETO – 5008 – MODERNIZAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA – RUBRICA: 6.3.2.1.03.01.002 – 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; Fonte de Recurso: CFC/CRC-PI. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4. DAS DEFINIÇÕES 

Para fins desta licitação consideram-se: 

▪ CONSELHO: Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, órgão licitador; 

▪ PREGOEIRO: Empregado do Sistema CFC/CRCs, responsável pela condução 

dos trabalhos no Pregão Eletrônico; 

▪ EQUIPE DE APOIO: Equipe constituída por empregados do Conselho, para 

auxiliar a pregoeiro nos procedimentos necessários ao Pregão Eletrônico; 

▪ BANCO DO BRASIL S.A.: Provedor do sistema eletrônico; 

▪ LICITANTE: A empresa que apresentar proposta e lances; 

▪ LICITANTE VENCEDORA ou CONTRATADA: A empresa contratada para 

fornecer o objeto da presente licitação. 

 

5. DA LE GISLAÇÃO 

O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos seguintes 

comandos legais: 

▪ Lei nº 10.520/02 - Instituto do Pregão; 

▪ Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

▪ Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; 

▪ Lei Complementar nº 123/06 – Microempresas e EPP; 

▪ Decreto nº 5.450/05 – Pregão Eletrônico; 

▪ Decreto nº 3.555/00 – Regulamento modalidade de Pregão; 

▪ Decreto nº 6.204/07 – Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado paras as Microempresas e EPP; 

▪ Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro em 2013 – Regulamenta Sistema de Registro 

de Preços; 

▪ Demais exigências deste Edital e seus anexos. 

6. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

6.1. A proponente que desejar obter maiores informações sobre a licitação deverá 

dirigir-se ao Setor de Licitações, situado na Rua Gov. Tibério Nunes, nº 570 – 

Bairro - llhotas, Teresina/PI, Cep. 64014-050, Telefones: (86) 3221-7531, de 

segunda a sexta-feira no horário das 09h00 às 16h00. 
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6.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 

no portal licitações-e e as especificações constantes deste Edital, prevalecerá as 

últimas.   

6.3. A proponente que tiver dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à 

interpretação dos termos deste Edital poderá solicitar ao Pregoeiro, 

exclusivamente por escrito, os esclarecimentos necessários, através do e-mail no 

seguinte endereço: luzinetelima@uol.com.br 

6.4. Caso o pedido de esclarecimentos seja encaminhado por e-mail, a proponente 

deverá confirmar o seu recebimento no Setor de Licitações, através dos telefones: 

(86) 99419-2478; 

6.5. É recomendável que o pedido de esclarecimentos seja apresentado em até 

03 (três) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas, a fim de 

permitir que haja tempo hábil para resposta. 

6.6. Em hipótese alguma serão atendidas solicitações verbais. 

6.7. Caso haja necessidade, o Pregoeiro, conforme disposição contida no parágrafo 

3º, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, poderá, em qualquer fase da licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originalmente da proposta. 

6.8. O Pregoeiro poderá, ainda, solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro 

de pessoal do CONSELHO e/ou de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 

para orientar sua decisão. 

7. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

7.1. Para efeito de elaboração da Proposta prestação dos serviços, deverão ser 

atendidos os seguintes requisitos: 

7.1.1. O licitante deverá formular Proposta Comercial (Anexo VIII) em 

conformidade com a especificação constante do Termo de 

Referência (Anexo III). 

7.1.2. Será exigida visita técnica para o presente certame de acordo com o 

Termo de Referência; 

7.1.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa 

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas 

nesse edital; 

7.1.4. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema 

eletrônico, o valor global do lote, já considerados e inclusos todos os 
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tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do 

objeto; 

7.1.5. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos 

requisitos do art. 3º da CL 123/2006, para fazer jus aos benefícios 

previstos nessa lei; 

7.1.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às 

sanções previstas neste Edital; 

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1. Poderão participar deste Pregão, quaisquer interessados que atenderem todas as 

exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto as de 

documentação. 

8.2. A licitante deverá ter pleno conhecimento dos requisitos, termos e condições do 

Edital, principalmente do ANEXO – III – Termo de Referência, não podendo 

invocar o desconhecimento de seu inteiro teor como fator impeditivo da correta 

formulação da proposta. 

8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

8.4. Se houver divergências entre o sistema licitações-e Banco do Brasil quanto a 

especificações de produtos e/ou serviços prevalecerá o que contiver no edital e 

seus anexos. 

8.4.1. Que atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas, 

exigidos neste edital; 

8.4.2. Que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos 

neste edital. 

8.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

8.5.1. Que não detenham atividade pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão. 

8.5.2. Não poderão participar as interessadas que não se enquadrarem 

como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade 

Cooperativa nos Termos de que dispõe o edital e seus anexos; 
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8.5.3. Na condição de concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas em 

consórcios e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 

si; 

8.5.4. Empresa em recuperação judicial ou em processo falimentar, sob 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

8.5.5. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada 

pelo próprio CONSELHO; 

8.5.6. Empresário ou sociedade empresária suspenso de participar de 

licitação e impedido de contratar com o CRC-PI, durante o prazo da 

sanção aplicada; 

8.5.7. Empresário ou sociedade empresária declarada inidôneo para licitar 

ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação; 

8.5.8. Empresário ou sociedade empresária impedido de licitar e contratar 

com a União, durante o prazo de sanção aplicada; 

8.5.9. Empresário ou sociedade empresária cujo objeto estatuto ou contrato 

social não seja compatível com objeto deste Pregão; 

8.5.10. Empresário ou sociedade empresária que se encontre em processo de 

dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, 

concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

8.5.11. Que estejam cumprindo pena de Declaração de Inidoneidade, 

imposta por qualquer ente da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

9. DO CREDENCIAMENTO 

9.1. Somente poderão participar deste pregão eletrônico as licitantes devidamente 

credenciadas junto ao provedor do sistema na página eletrônica www.licitacoes-

e.com.br, devendo o credenciamento ser realizado no prazo e até 03 (três) dias 

úteis antes da data prevista para realização do pregão, nos termos do inc. III do art. 

7° do Decreto n° 3.697/00. 

9.1.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial 

dos sites “www.licitacoes-e.com.br” ou “www.bb.com.br”, opção 

"Acesso Identificado". 

9.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso, obtidas nas agências do Banco do Brasil S.A. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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9.3. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 

utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo, quando, devidamente justificado, 

forem canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do 

Brasil.  

9.4. 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 CONSELHO ou ao Banco do Brasil S.A., a responsabilidade por 

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

9.5. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverá ser comunicada imediatamente 

ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

9.6. O credenciamento do interessado perante o provedor do sistema eletrônico 

implicará a presunção de sua capacidade técnica para realização das operações 

inerentes ao pregão eletrônico.  

9.7. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, 

mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com 

firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 

todos os demais atos e poderes nas licitações-e. 

 

10. DA CONEXÃO COM SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

10.1. Como condição para participação no pregão a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo a seguinte declaração: 

10.1.1. Que é microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da 

legislação vigente, estando apta a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido na Lei Complementar nº 123; 

10.1.2. Esta declaração é realizada sob as penas da lei e sujeita o licitante as 

previstas no item 13 do Anexo III, aplicáveis ao licitante que 

realizar declaração falsa; 

10.1.3. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

10.2. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão do 

licitante ao sistema eletrônico, pela digitação de sua senha privativa e pelo 

subsequente encaminhamento da proposta de preços.  
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10.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo suas propostas e seus lances como firmes e 

verdadeiros. 

10.4. Como requisito para a participação no pregão eletrônico a licitante deverá 

manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 

10.5. Incumbirá, ainda, a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

10.6. Durante a disputa, os lances oferecidos deverão referir-se ao valor total do lote.  

10.7. No valor total do lote devem estar inclusos todos os encargos financeiros ou 

previsão inflacionária, incluindo o montante da mão-de-obra, materiais e 

equipamentos necessários à execução dos serviços, encargos trabalhistas, sociais, 

previdenciários e fiscais, incluindo-se no preço quaisquer despesas que decorram 

da execução do objeto do certame, cabendo ao CONSELHO pagar somente pelo 

objeto ora licitado. 

10.8. No caso da licitação possuir mais de um lote, o licitante não está obrigado a 

cotar todos eles, porém, em cada lote ofertado deverão estar incluídos todos os 

respectivos itens que o compõem, sob pena de desclassificação.  

10.9. As empresas interessadas em participar do certame deverão informar 

OBRIGATORIAMENTE, no campo do sistema denominado 

“INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” o objeto da presente licitação 

conforme descrito na cláusula II do edital, e ainda que atendem a todos os 

requisitos do certame, para análise por parte do pregoeiro e da equipe de 

apoio. 

10.9.1. Caso os dados informados não sejam suficientes para a perfeita 

analise do produto/serviço ofertado a empresa será desclassificada.  

10.9.2. A empresa poderá apenas declarar que atende a todos os requisitos 

do escopo do Edital, sendo que, nesse caso, não poderá apresentar 

qualquer informação e/ou especificação diferente às contidas no 

escopo do Edital. 

10.10. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato 

convocatório.  

10.11. Validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da adjudicação da licitante vencedora.  
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10.12. A simples participação neste certame implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste pregão, aceitando-o sem restrições, em 

conformidade com a legislação vigente. 

10.13. Não será levada em consideração proposta que contenha vantagem não 

prevista neste edital, inclusive aquela caracterizada por valor baseado nas ofertas 

das demais licitantes. 

10.14. É facultada à administração, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta, nos termos do artigo 43, § 3º da Lei Federal n. 

8.666/93. 

10.15. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

11. DO INÍCIO DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

11.1. A partir do horário previsto no edital terá início à sessão pública do Pregão 

Eletrônico, com a divulgação dos preços das propostas recebidas.  

11.1.1. Em caso de empate no valor das propostas, a classificação será 

por ordem de entrega de propostas. 

11.2. O certame será conduzido pelo Pregoeiro ao qual caberá examinar as propostas 

iniciais de preços, apresentadas por meio eletrônico, e as demais atribuições 

previstas no artigo 11 do Decreto n° 5.450/05. 

11.3. Após a análise das propostas, o pregoeiro divulgará, por meio do sistema 

eletrônico, aquelas aceitas, convidando os licitantes a apresentarem lances.  

11.3.1. Para a análise das propostas, deverá ser informado, no cadastramento 

das propostas, no campo destinado a informações adicionais, as 

características completas do produto para perfeita análise, sob pena 

de não ser aceita a proposta que não informar dados suficientes para 

análise. 

11.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, sendo aceitos somente aqueles 

cujos valores forem inferiores ao do último registrado. Não serão aceitos dois ou 

mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar.  

11.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, não sendo identificado o autor do 

lance.  
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11.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para o recebimento dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua 

atuação no certame, sem prejuízo dos atos já realizados. 

11.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail), divulgando 

data e hora para a reabertura da sessão.  

11.8. A etapa inicial de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 

transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

11.9. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

11.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades constantes, deste edital. 

11.11. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

12. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação. 

12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

12.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, 

para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.  

12.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal do Conselho ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão. 
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12.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o 

encaminhamento dos documentos de habilitação. 

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1. O julgamento obedecerá ao critério de “MENOR VALOR GLOBAL POR 

LOTE” ofertado pela prestação dos serviços e/ou produtos do objeto do referido 

processo. 

13.2. Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema eletrônico informará quem é 

o licitante da melhor oferta e esta deverá comprovar de imediato sua situação de 

regularidade, devendo essa comprovação ocorrer mediante encaminhamento, 

através do e-mail:  luzinetelima@uol.com.br 

13.3.  da documentação constante nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.  

13.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro 

examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, 

verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

13.5. O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar, através do e-mail:  
luzinetelima@uol.com.br 

13.6.  em no máximo 08 (oito) horas do término da etapa de lances, nova planilha de 

custos contendo os respectivos valores readequados ao valor do lance de menor 

preço. Esta obrigação também valerá para as demais licitantes, caso ocorra a 

situação descrita no item 14.3. 

13.6.1. Deverá a empresa, após os envio, confirmar se a documentação 

chegou a seu destino, entrando em contato com o pregoeiro 

responsável pelo certame. 

13.7. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para 

consulta no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

14. DA HABILITAÇÃO 

14.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas de lances, a licitante detentora da melhor 

proposta (menor preço) deverá transmitir, em no máximo 03 (três) horas, a documentação 

constante do Anexos III bem como as declarações constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, 

VI, VII e VIII. através do e-mail:  luzinetelima@uol.com.br 

14.2.  e, ainda catálogos oficiais do fabricante dos subitens 1.1 a 1.6, condicionadores de ar 

e Carta de Credenciamento de assistência em Teresina – PI emitida pelo fabricante dos 

equipamentos, devendo a licitante encaminhar posteriormente os documentos originais ou 

mailto:licitacaoecompras@crcpi.com.br
mailto:licitacaoecompras@crcpi.com.br
mailto:licitacaoecompras@crcpi.com.br
mailto:licitacaoecompras@crcpi.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacaoecompras@crcpi.com.br
mailto:licitacaoecompras@crcpi.com.br
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cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data da realização do 

Pregão, para o seguinte endereço: Conselho Regional de Contabilidade do Piauí – Setor de 

Licitações –  Rua Gov. Tibério Nunes, nº 570 – Bairro Ilhotas – Teresina/PI – CEP 64014-

050, aos cuidados do Sr. Pregoeiro. 

14.2.1. Deverá a empresa, após os envio, confirmar se a documentação 

chegou a seu destino, entrando em contato com o pregoeiro 

responsável pelo certame. 

14.3. Para as Certidões que não trouxerem expresso o prazo de validade, considerar-

se-á 90 (noventa) dias da data da sua expedição. 

14.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa. 

14.5. Eventualmente, o pregoeiro poderá diligenciar para atestar a veracidade das 

certidões de órgãos ou entidades emitidas por sites oficiais para comprovar a 

habilitação da licitante, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originalmente da proposta. 

14.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 3, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 

81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar 

a licitação. 

14.7. Como condição para habilitação do licitante o Pregoeiro verificará a eventual 

existência de sanção que impeça a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

14.7.1. Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

14.7.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

14.8. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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14.9. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado. 

15. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

15.1. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno 

porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do 

melhor lance ou valor negociado, será assegurada preferência de contratação, 

respeitado o seguinte: 

15.1.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do 

melhor lance ou valor negociado, situação em que será adjudicado em 

seu favor o objeto deste Pregão; 

15.1.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

15.1.3. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de 

preclusão; 

15.1.4. na hipótese da não-contratação nos termos previstos nesta condição, o 

objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame; 

15.1.5. o disposto nesta condição somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

15.1.6. para os fins do disposto neste Edital a microempresa ou empresa de 

pequeno porte que desejar usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

Complementar 147/2014, deverá encaminhar a este Conselho a 

declaração do Anexo VI juntamente com os demais documentos 

necessários para habilitação 

16. DOS RECURSOS 

16.1. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, através do sistema eletrônico, 

imediatamente após o encerramento da fase competitiva do pregão, quando lhe 

será concedido o prazo de 03 (três) dias para, querendo, apresentar as razões do 
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recurso, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para apresentar 

contrarrazões do recurso em igual número de dias que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos. 

16.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

Pregoeiro ao vencedor. 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante vencedora, após decididos os 

recursos, quando houver, sujeito à homologação da autoridade competente do 

Conselho Regional de Contabilidade do Piauí. 

18. DA CONTRATAÇÃO 

18.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a emissão de 

Contrato pelo Setor de Licitações conforme minuta integrante do presente edital 

(Anexo IX). 

18.2. Regularmente convocado para retirar o Contrato, a empresa deverá assiná-lo no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, prorrogável no interesse do Conselho, 

sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas no art. 64, da Lei nº 

8.666/93 e (Anexo III). 

18.3. A recusa injustificada do licitante vencedora em assinar a Contrato, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, considerando-se 

decaído seu direito à contratação e sujeitando-o às penalidades previstas neste 

Edital. 

19. DOS ENCARGOS DO CONSELHO 

19.1. Caberá ao Conselho: 

19.1.1. permitir acesso dos empregados do licitante vencedor às 

dependências do Conselho para a entrega dos produtos adquiridos; 

19.1.2. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham 

a ser solicitados pelo representante do licitante vencedor; 

19.1.3. solicitar a troca dos serviços/produtos que não atenderem às 

especificações do objeto; 

19.1.4. fornecer em tempo hábil, todos os elementos necessários para a 

prestação dos serviços/fornecimento dos produtos; 
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19.1.5. notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer condição 

operacional anormal; 

19.1.6. efetuar o pagamento devido, segundo as condições estabelecidas. 

20. DOS ENCARGOS DO LICITANTE VENCEDOR 

20.1. Caberá ao licitante vencedor, a partir do recebimento do Contrato, o 

cumprimento da obrigações constantes no Termo de Referencia, anexo a este 

edital (Anexo III). 

 

21. DO LOCAL DE FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

21.1.  A realização dos serviços será no endereço do CRC-PI situado na Rua Gov. 

Tibério Nunes, 570 – Bairro Ilhotas – Teresina/PI ou em outro local de interesse 

do CRC-PI. 

22. DO PRAZO 

22.1. O prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) 

meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial da União e/ou no 

Diário Oficial do Estado do Piauí, nos termos do edital e seus anexos. 

22.2. Caso se verifique justificada a necessidade e o CONSELHO entenda 

conveniente e vantajosa a prorrogação do contrato, deverá manifestar tal intenção 

expressamente à CONTRATADA, respeitando-se os preceitos e limites descritos 

no artigo 57 a Lei 8.666/93. 

23. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

23.1. Além do recebimento/aceite dos produtos e/ou execução dos serviços, a Nota 

Fiscal/fatura deverá ser formulada, já constando os impostos que serão retidos, sob 

pena de devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir 

do recebimento regular da mesma (IN RFB nº 1.234 de 11/01/2012). 

24. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

24.1. A condição de pagamento consta do Termo de Referencia (Anexo III). 

25. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

25.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da 

lei 8.666/93, desde que haja interesse do Conselho, com a apresentação das 

devidas justificativas adequadas a este pregão. 
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26. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

26.1. A inexecução total ou parcial deste instrumento contratual enseja a sua rescisão, 

podendo ser: 

26.1.1. por iniciativa do CONTRATANTE, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, a infração por parte da 

CONTRATADA de qualquer cláusula ou condição do Contrato ou a 

ocorrência de quaisquer situações previstas nos artigos 78 e 79 da 

Lei nº 8.666/93. 

26.1.2. por iniciativa da CONTRATADA, a inobservância por parte do 

CONTRATANTE quanto ao pagamento estabelecido neste 

instrumento, salvo por fundamentação e comprovação 

administrativas escusáveis, nos termos dos artigos 78 e 79, da Lei nº 

8.666/93. 

26.1.3. amigável, após acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 

administrativo, desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; 

26.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

26.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

27. DAS PENALIDADES 

27.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no item 13 do Termo de 

Referência (Anexo III). 

28. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

28.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital por 

irregularidades, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, (artigo 18 do Decreto 5.450/2005, apontando as falhas e/ou 

irregularidades que viciaram. A impugnação deverá ser feita na forma 

eletrônica (caput do art. 18 do Decreto 5.450/2005), mediante petição a ser 

enviada exclusivamente para o endereço eletrônico luzinetelima@uol.com.br 

 

28.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, 

assessoria jurídica decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, de acordo com o art 18 § 1º do Decreto 5.450/2005. 
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28.3. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o interessado que 

não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 

segundo dia útil que acontecer à data de realização do Pregão, hipótese em que a 

comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso. Essa 

comunicação será recebida  apenas como mera informação.  

28.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

28.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública exclusivamente pelo e-mail: 

luzinetelima@uol.com.br 

28.6.  (artigo 19 do Decreto 5.450/2005). As respostas aos esclarecimentos e à 

Impugnação interposta serão dadas via sistema, no campo “MENSAGENS”, no 

link correspondente a esta licitação. Face ao exposto, os interessados deverão 

consultar o sistema, 24 horas antes, da data da realização do Pregão para verificar 

a existência de mensagens do Pregoeiro. 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no 

todo ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Reserva-se ainda, o direito 

de contratar parcialmente o objeto do presente Pregão Eletrônico, caso haja 

interesse. 

29.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no artigo 65, § 1º e § 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

29.3. O desatendimento das cláusula deste edital, após a convocação pelo 

CONTRATANTE, ensejará a empresa à perda do direito à contratação, e 

caracterizará  o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a mesma 

às penalidades previstas neste edital. 

29.4. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originalmente da proposta. 
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29.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item 29.3. desta cláusula, o objeto da presente 

licitação poderá ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, e de acordo com as propostas apresentadas. 

29.6. O recebimento das propostas pelo órgão não implica em nenhum direito à 

proponente ou compromisso do CONSELHO, além do recebimento das mesmas. 

29.7. Instaurado processo administrativo, visando aplicação das penalidades previstas 

neste edital, os pagamentos ficarão retidos até a conclusão das apurações de modo 

a descontar eventual penalidade aplicada, respeitando-se o contraditório e a ampla 

defesa. 

29.8. O descumprimento de qualquer Cláusula do presente Edital poderá acarretar a 

desclassificação e/ou inabilitação da proponente. 

29.9. Ao enviar mensagem eletrônica ao endereço  luzinetelima@uol.com.br 

29.10.  caberá, exclusivamente, ao remetente constatar seu recebimento pelo 

CONSELHO, obedecendo-se os prazos estabelecidos no Edital. 

Teresina (PI), 11 de setembro de 2017. 

mailto:licitacaoecompras@crcpi.com.br
mailto:licitacaoecompras@crcpi.com.br
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura 
contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

condicionadores de ar, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo 

III deste Edital. 

 

Ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí 

Ref: Credenciamento para o Pregão Eletrônico: nº 04/2017. 

 

A______________________________________________ (Razão Social da 

Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº_________________, com sede 

à___________________________________, neste ato representada pelo 

Sr(a)_________________________________________________________________

_ (nacionalidade), (estado civil), portador (a) do RG 

nº____________________________________, CPF 

nº__________________________________, nos termos de seu Estatuto (ou Contrato) 

social, CONSTITUI como seu representante no certame licitatório – Modalidade 

Pregão Eletrônico nº XX/2016, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade 

do Piauí, o 

Sr(a)_________________________________________________________________

_, (nacionalidade), (estado civil), portador (a) do RG 

nº____________________________, CPF 

nº____________________________________, que poderá formular ofertas e lances 

de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 

representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, praticando 

todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato. 

Atenciosamente, 

 

Representante Legal do Licitante 

Observações : 1 – Preencher preferencialmente em papel timbrado. 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura 
contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

condicionadores de ar, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto e 

condições constantes no Termo de Referência – Anexo - III, parte integrante do 

presente edital. 

 

Ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017. 

 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que: 

1 – Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e 

seus Anexos; 

2 – Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da 

presente proposta por 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação da 

proposta; 

3 – Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em 

pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no Edital, sobretudo quanto aos 

documentos de Habilitação, estando em conformidade com estes; 

4 – Declaramos também que temos disponibilidade no atendimento para fornecimento 

objeto do presente processo licitatório, no prazo, estabelecido nessa licitação. 

5 – Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o 

representante legal a assinatura do contrato será: 

5.1 – Nome: 

         Cargo: 
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         Tipo de documento de identificação: 

         Local e Data: 

 

ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: 

 

1.1 Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para fornecimento e 

instalação de condicionadores de ar, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – 

Anexo III deste Edital. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A contratação em questão se faz necessária para climatizar o CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE – CRC do Piauí, a fim de promover condições mais 

adequadas de trabalho aos servidores e funcionários, consoante projeto em anexo. 

2.2. A Contratação do objeto deste Pregão fica condicionada às efetivas necessidades, à 

compatibilidade do dispêndio com o planejamento estratégico da CRC/PI, à dotação 

orçamentária prévia correspondente e observância das normas de licitação. 

2.3. Utilizar-se-á o Registro de Preços, ante a necessidade frequente do objeto e o mesmo 

ser realizado de acordo com a necessidade do CRC /PI; 

2.4. Será selecionada a empresa que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE, tendo em 

vista a necessidade de se manter coerência e o padrão de qualidade do projeto anexado aos 

autos.  

 

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

3.1 A licitação será realizada na modalidade de Pregão Eletrônico por Sistema de Registro 

de Preços, e reger-se à, principalmente, pelos seguintes comandos legais: 

 

➢ Lei nº 10.520/02 – Instituto do Pregão; 

➢ Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

➢ Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresa e EPP; 

➢ Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 

➢ Decreto nº 3.555/00 – Regulamento Modalidade Pregão; 

➢ Decreto nº 7.892/13 – Sistema de Registro de Preços; 

➢ Decreto nº 6.204/07 – Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado para as Microempresas e EPP; 
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➢ Decreto nº 5.450/05 – Regulamento pregão na forma eletrônica; 

➢ Demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.2 O objeto a ser adquirido enquadra-se na categoria de bens comuns, de que tratam a Lei 

nº 10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e 

características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. 

 

4. DA VISITA T ÉCNICA 

 

4.1 – A licitante deverá conhecer com detalhes o local onde será implantado o projeto, assim 

se faz necessária uma visita da licitante ao local. A visita realizar-se-á até 3 dias úteis antes 

da realização do pregão, no horário comercial, nos dias ..... a ....../2017, devendo ser 

previamente agendada através do telefone (86)3221-7531, no horário comercial. Será 

fornecido atestado de visita que deverá ser anexado aos documentos de habilitação. 

 

 

5. HABILITAÇÃO 

 

5.1 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o 

disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;  

 

5.2 Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento e a implantação, 

de forma satisfatória, de solução em ambiente com características semelhantes ao do CRC-PI.  

 

5.3 O Pregoeiro poderá consultar ou realizar diligencias aos órgãos ou entidades emissores 

de certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

 

6. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO / JULGAMENTO DO OBJETO 

 

6.1 O critério de julgamento Para aceitabilidade da proposta, a mesma deverá estar em 

conformidade com as especificações mínimas, constantes do Edital e seus Anexos. A 

descrição dos itens deverá ser detalhada com todas as suas características, de forma 

que se tenha uma noção objetiva e clara do objeto cotado. 

6.2 será o de “MENOR PREÇO VALOR GLOBAL POR LOTE”. 

 

Apresentar posteriormente:  

6.3  

 
6.3.1 Apresentar catálogos oficiais do fabricante dos subitens 1.1 a 1.6, condicionadores de ar. 

6.3.2 Apresentar Carta de Credenciamento de assistência em Teresina – PI emitida pelo fabricante 

dos equipamentos. 
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7. DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO BEM/SERVIÇO 

 
ITEM  ESPECIFICAÇAO  UND QTD  VALOR 

ESTIMADO 

SUBT

OTAL  

1.0 – CLIMATIZAÇÃO 

1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 

  

  

R$ 301.252,41 

1.1 FORNECIMENTO DE 

CONDICIONADOR TIPO SPLIT, COM 

CAPACIDADE FRIGORÍFICA 

NOMINAL DE 18.000 BTU/H (1,5TR), 

COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS:  

-GÁS REFRIGERANTE HFC R410A JÁ 

INCLUSO NO EQUIPAMENTO,  

-UNIDADE EVAPORADORA 

(INTERNA) MODELO PISO-TETO,  

-CONTROLE REMOTO PARA 

REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, 

COM "TIMER" E REGULAGEM DE 

TEMPERATURA AMBIENTE COM 

INDICAÇÃO SEMPRE EM º C (GRAUS 

CELSIUS).  

-UNIDADE CONDENSADORA DE 

FABRICAÇÃO NACIONAL.  

-PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO "GOLD 

COATED".   

-NÍVEL DE RUÍDO  MÁXIMO 40 dB(A).  

-SERPENTINAS EM COBRE.  

-COMPRESSOR ROTATIVO COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO,  

-MOTOR MONOFÁSICO, 220V 1F 60HZ.  

un 5,00 R$ 9.283,25 R$ 46.416,25 

1.2 FORNECIMENTO DE 

CONDICIONADOR TIPO SPLIT, COM 

CAPACIDADE FRIGORÍFICA 

NOMINAL DE 24.000 BTU/H (2,0 TR), 

COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS:  

GÁS REFRIGERANTE HFC R410A JÁ 

INCLUSO NO EQUIPAMENTO, 

 UNIDADE EVAPORADORA 

(INTERNA) MODELO PISO-TETO,  

CONTROLE REMOTO PARA 

REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, 

un 11,00 R$ 10.005,95 R$ 110.065,45 
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COM "TIMER" E REGULAGEM DE 

TEMPERATURA AMBIENTE COM 

INDICAÇÃO SEMPRE EM º C (GRAUS 

CELSIUS).  

UNIDADE CONDENSADORA DE 

FABRICAÇÃO NACIONAL.  

PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO "GOLD 

COATED".  

 NÍVEL DE RUÍDO  MÁXIMO 42 dB(A).  

SERPENTINAS EM COBRE.  

COMPRESSOR ROTATIVO COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO,  

MOTOR MONOFÁSICO, 220V 1F 60HZ.  

 

1.3 FORNECIMENTO DE 

CONDICIONADOR TIPO SPLIT, COM 

CAPACIDADE FRIGORÍFICA 

NOMINAL DE 30.000 BTU/H (2,5TR), 

COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS:  

GÁS REFRIGERANTE HFC R410A JÁ 

INCLUSO NO EQUIPAMENTO,  

UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) 

MODELO PISO-TETO,  

CONTROLE REMOTO PARA 

REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, 

COM "TIMER" E REGULAGEM DE 

TEMPERATURA AMBIENTE COM 

INDICAÇÃO SEMPRE EM º C (GRAUS 

CELSIUS).  

UNIDADE CONDENSADORA DE 

FABRICAÇÃO NACIONAL. PROTEÇÃO 

ANTI CORROSÃO "GOLD COATED".   

NÍVEL DE RUÍDO  MÁXIMO 43 dB(A). 

SERPENTINAS EM COBRE.  

COMPRESSOR ROTATIVO COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO,  

MOTOR MONOFÁSICO, 220V 1F 60HZ.  

un 2,00 R$ 9.130,21 R$ 18.260,41 
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1.4 FORNECIMENTO DE 

CONDICIONADOR TIPO SPLIT, COM 

CAPACIDADE FRIGORÍFICA 

NOMINAL DE 36.000 BTU/H (3,0TR), 

COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS:  

GÁS REFRIGERANTE HFC R410A JÁ 

INCLUSO NO EQUIPAMENTO,  

UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) 

MODELO PISO-TETO,  

CONTROLE REMOTO PARA 

REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, 

COM "TIMER" E REGULAGEM DE 

TEMPERATURA AMBIENTE COM 

INDICAÇÃO SEMPRE EM º C (GRAUS 

CELSIUS).  

UNIDADE CONDENSADORA DE 

FABRICAÇÃO NACIONAL.  

PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO "GOLD 

COATED".   

NÍVEL DE RUÍDO  MÁXIMO 46 dB(A). 

SERPENTINAS EM COBRE.  

COMPRESSOR ROTATIVO COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, 

MOTOR MONOFÁSICO, 220V 1F 60HZ.  

un 6,00 R$ 10.632,44 R$ 63.794,62 

1.5 FORNECIMENTO DE 

CONDICIONADOR TIPO SPLIT, COM 

CAPACIDADE FRIGORÍFICA 

NOMINAL DE 48.000 BTU/H (4,0TR), 

COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS:  

GÁS REFRIGERANTE HFC R410A JÁ 

INCLUSO NO EQUIPAMENTO,  

UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) 

MODELO PISO-TETO,  

CONTROLE REMOTO PARA 

REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, 

COM "TIMER" E REGULAGEM DE 

TEMPERATURA AMBIENTE COM 

INDICAÇÃO SEMPRE EM º C (GRAUS 

CELSIUS).  

UNIDADE CONDENSADORA DE 

FABRICAÇÃO NACIONAL. PROTEÇÃO 

ANTI CORROSÃO "GOLD COATED".  

 NÍVEL DE RUÍDO  MÁXIMO 48 dB(A).  

SERPENTINAS EM COBRE. 

COMPRESSOR ROTATIVO COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, 

un 2,00 R$ 12.396,03 R$ 24.792,05 
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 MOTOR TRIFASICO, 380V 3F 60HZ.  

1.6 FORNECIMENTO DE 

CONDICIONADOR TIPO SPLIT, COM 

CAPACIDADE FRIGORÍFICA 

NOMINAL DE 58.000 BTU/H (4,83TR), 

COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS:  

GÁS REFRIGERANTE HFC R410A JÁ 

INCLUSO NO EQUIPAMENTO, 

UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) 

MODELO PISO-TETO,  

CONTROLE REMOTO PARA 

REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, 

COM "TIMER" E REGULAGEM DE 

TEMPERATURA AMBIENTE COM 

INDICAÇÃO SEMPRE EM º C (GRAUS 

CELSIUS).  

UNIDADE CONDENSADORA DE 

FABRICAÇÃO NACIONAL.  

PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO "GOLD 

COATED".   

NÍVEL DE RUÍDO  MÁXIMO 49 dB(A). 

SERPENTINAS EM COBRE.  

COMPRESSOR ROTATIVO COM 

GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, 

 MOTOR TRIFASICO, 380V 3F 60HZ.  

un 3,00 R$ 12.641,21 R$ 37.923,62 

2 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS R$ 32.984,43 

2.1 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES 

EVAPORADORA E CONDENSADORAS 

DE AR SPLIT PISO-TETO DE 18.000 

BTU/H, INCLUSIVE SUPORTES, 

CALÇOS, COMPLEMENTAÇÃO DAS 

TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS, 

DRENOS, INTERLIGAÇÕES 

ELÉTRICAS, PROCEDIMENTOS DE 

CARGA DE GÁS, E EQUALIZAÇÃO DO 

SER

V 

5,00 R$ 812,42 R$ 4.062,10 
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SISTEMA CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.   

2.2 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES 

EVAPORADORA E CONDENSADORAS 

DE AR SPLIT PISO-TETO DE 24.000 

BTU/H, INCLUSIVE SUPORTES, 

CALÇOS, COMPLEMENTAÇÃO DAS 

TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS, 

DRENOS, INTERLIGAÇÕES 

ELÉTRICAS, PROCEDIMENTOS DE 

CARGA DE GÁS, E EQUALIZAÇÃO DO 

SISTEMA CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.   

SER

V 

11,00 R$ 974,91 R$ 10.724,01 

2.3 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES 

EVAPORADORA E CONDENSADORAS 

DE AR SPLIT PISO-TETO DE 30.000 

BTU/H, INCLUSIVE SUPORTES, 

CALÇOS, COMPLEMENTAÇÃO DAS 

TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS, 

DRENOS, INTERLIGAÇÕES 

ELÉTRICAS, PROCEDIMENTOS DE 

CARGA DE GÁS, E EQUALIZAÇÃO DO 

SISTEMA CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.   

SER

V 

2,00 R$ 1.150,94 R$ 2.301,87 

2.4 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES 

EVAPORADORA E CONDENSADORAS 

DE AR SPLIT PISO-TETO DE 36.000 

BTU/H, INCLUSIVE SUPORTES, 

CALÇOS, COMPLEMENTAÇÃO DAS 

TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS, 

DRENOS, INTERLIGAÇÕES 

ELÉTRICAS, PROCEDIMENTOS DE 

CARGA DE GÁS, E EQUALIZAÇÃO DO 

SISTEMA CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.   

SER

V 

6,00 R$ 1.272,80 R$ 7.636,80 

2.5 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES 

EVAPORADORA E CONDENSADORAS 

DE AR SPLIT PISO-TETO DE 48.000 

BTU/H, INCLUSIVE SUPORTES, 

CALÇOS, COMPLEMENTAÇÃO DAS 

TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS, 

DRENOS, INTERLIGAÇÕES 

ELÉTRICAS, PROCEDIMENTOS DE 

CARGA DE GÁS, E EQUALIZAÇÃO DO 

SISTEMA CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.   

SER

V 

2,00 R$ 1.489,45 R$ 2.978,89 
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2.6 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES 

EVAPORADORA E CONDENSADORAS 

DE AR SPLIT PISO-TETO DE 60.000 

BTU/H, INCLUSIVE SUPORTES, 

CALÇOS, COMPLEMENTAÇÃO DAS 

TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS, 

DRENOS, INTERLIGAÇÕES 

ELÉTRICAS, PROCEDIMENTOS DE 

CARGA DE GÁS, E EQUALIZAÇÃO DO 

SISTEMA CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.   

SER

V 

3,00 R$ 1.760,25 R$ 5.280,75 

3 TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS E ACESSÓRIOS R$ 55.561,39 

3.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE 

7/8" 

m 502,00 R$ 14,82 R$ 7.437,97 

3.2 FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE 

7/16" 

m 344,00 R$ 34,32 R$ 11.807,23 

3.3 FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE 

5/8" 

m 258,00 R$ 14,82 R$ 3.822,70 

3.4 FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE 

1/16" 

m 100,00 R$ 34,32 R$ 3.432,33 

3.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE 

BORRACHA ELASTOMÉRICA 7/8" 

m 502,00 R$ 14,16 R$ 7.109,99 

3.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE 

BORRACHA ELASTOMÉRICA 7/16" 

m 344,00 R$ 32,44 R$ 11.160,51 

3.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE 

BORRACHA ELASTOMÉRICA 5/8" 

m 258,00 R$ 14,16 R$ 3.654,14 

3.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE 

BORRACHA ELASTOMÉRICA 1/16" 

m 100,00 R$ 32,44 R$ 3.244,33 

3.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SOLDA FOSCOPE, FLUXO, GÁS OXI-

ACETILÊNICO 

vb 1,00 R$ 1.083,23 R$ 1.083,23 

3.10 MIUDEZAS (FIXAÇÃO DE 

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS, , 

IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS, 

BUCHAS E ARRUELAS, 

ABRAÇADEIRAS METÁLICAS, 

CONECTORES, PRENSA-CABOS, 

TERMINAIS DE CONEXÃO, E DEMAIS 

ITENS NECESSÁRIOS A SUA 

PERFEITA FIXAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO) 

vb 1,00 R$ 2.031,06 R$ 2.031,06 

3.11 FORNECIMENTO DE GÁS 

REFRIGERANTE R-410A PARA 

CIL 2,00 R$ 388,95 R$ 777,89 
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COMPLEMENTO DE CARGA. 

4 INSTALAÇÕES CIVIS 

  

  

  

R$ 24.857,41 

4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

DRENOS PARA EQUIPAMENTOS, 

INCLUINDO COLA DE CANO DE PVC, 

JOELHOS, ISOLAMENTOS TÉRMICOS 

E DEMAIS ACESSÓRIOS 

m 200,00 R$ 37,53 R$ 7.506,67 

4.2 ABERTURA E RECONSTITUIÇÃO DE 

PAREDES E PISO, PARA PASSAGEM, 

DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS E 

ELÉTRICAS BEM COM SISTEMA DE 

DRENAGEM, TAMBÉM TODOS OS 

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, TUDO 

CONFORME PADRÃO CAIXA. 

m² 200,00 R$ 9,57 R$ 1.914,67 

4.3 PLATAFORMA, CONFORME PROJETO UIN 1,00 R$ 7.311,81 R$ 7.311,81 

4.4 ABERTURA E RECONSTITUIÇÃO DE 

PLACAS DE FORRO EM GESSO 

ACARTONADO  

M2 80,00 R$ 101,55 R$ 8.124,27 

            

5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 

  

  

  

R$ 6.001,07 

5.1 SERVIÇO DE ABERTURA DE RASGO 

EM PAREDES PARA TUBOS 

(ELÉTRICO E HIDRAULICO) 

m 580,00 R$ 

10,35 

R$ 6.001,07 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 29.026,33 

6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CABO ELÉTRICO PP 4X1.5MM.  

ISOLAÇÃO DE PVC/A 70°C - 

COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 

EXTRUDADO À BASE DE 

POLICLORETO DE VINILA, ESPECIAIS 

CARÁCTERISTICAS DE NÃO 

PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO 

DO FOGO. 

m 602,0

0 

R$ 21,35 R$ 12.854,71 

6.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 

MONOPOLAR DE  16A/5KA, PADRÃO 

DIN, FABR. SIEMENS OU 

EQUIVALENTE. 

und 5,00 R$ 15,68 R$ 78,40 

6.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 

und 13,00 R$ 24,82 R$ 322,66 
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MONOPOLAR DE  20A/5KA, PADRÃO 

DIN, FABR. SIEMENS OU 

EQUIVALENTE. 

6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 

MONOPOLAR DE  25A/5KA, PADRÃO 

DIN, FABR. SIEMENS OU 

EQUIVALENTE. 

und 6,00 R$ 24,82 R$ 148,92 

6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 

TRIPOLAR DE  20A/5KA, PADRÃO 

DIN, FABR. SIEMENS OU 

EQUIVALENTE. 

und 2,00 R$ 103,41 R$ 206,81 

6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 

TRIPOLAR DE  25A/5KA, PADRÃO 

DIN, FABR. SIEMENS OU 

EQUIVALENTE. 

und 3,00 R$ 103,41 R$ 310,22 

6.7 QUADRO DE COMANDO USO 

EXTERNO, COM CAIXA E TAMPA EM 

POLICARBONATO, MATERIAL COM 

PROTEÇÃO ANTI-CHAMA E CONTRA 

RAIOS ULTRA-VIOLETAS - 

DIMENSÕES DE 300X300X200MM – 

REFERÊNCIA: 913444 DA CEMAR, 

EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE 

SUPERIOR. 

und 1,00 R$ 414,74 R$ 414,74 

6.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 

DE 100X50MM, COM TAMPA, REF.131-

0200/100-Z, FAB. MOPA OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, 

PARAFUSOS CABEÇA LENTÍLHA 

AUTO-TRAVANTE, PORCAS 

SEXTAVADAS, ARRUELAS LISAS E 

DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

PARA EMENDA. 

und 21,00 R$ 32,51 R$ 682,78 

6.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 

100X50MM, COM TAMPA, REF.121-01-

200/100-Z, FAB. MOPA OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, 

PARAFUSOS CABEÇA LENTÍLHA 

AUTO-TRAVANTE, PORCAS 

SEXTAVADAS, ARRUELAS LISAS E 

DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

PARA EMENDA. 

und 1,00 R$ 20,30 R$ 20,30 
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6.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EMENDA PARA ELETROCALHA DE 

100X50MM, REF.139-02-200/100-Z, FAB. 

MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

TALAS, PARAFUSOS CABEÇA 

LENTÍLHA AUTO-TRAVANTE, 

PORCAS SEXTAVADAS, ARRUELAS 

LISAS E DEMAIS MATERIAIS 

NECESSÁRIOS PARA EMENDA. 

und 30,00 R$ 10,87 R$ 326,10 

6.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TERMINAL PARA ELETROCALHA DE 

100X50MM, REF.139-01-200/100-Z, FAB. 

MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

TALAS, PARAFUSOS CABEÇA 

LENTÍLHA AUTO-TRAVANTE, 

PORCAS SEXTAVADAS, ARRUELAS 

LISAS E DEMAIS MATERIAIS 

NECESSÁRIOS PARA EMENDA. 

und 1,00 R$ 16,29 R$ 16,29 

6.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CURVA DE INVERSÃO TIPO "U" DE 

100X50MM, COM TAMPA, REF.121-06-

200/100-Z, FAB. MOPA OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, 

PARAFUSOS CABEÇA LENTÍLHA 

AUTO-TRAVANTE, PORCAS 

SEXTAVADAS, ARRUELAS LISAS E 

DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

PARA EMENDA. 

und 2,00 R$ 39,27 R$ 78,53 

6.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CABO FLEX, LIVRE DE HALOGENOS 

DE 2,5MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV , 

FABR. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE. 

m 900,0

0 

R$ 3,55 R$ 3.195,00 

6.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CABO FLEX, LIVRE DE HALOGENOS 

DE 4,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV , 

FABR. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE. 

m 900,0

0 

R$ 5,82 R$ 5.241,00 

6.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CABO FLEX, LIVRE DE HALOGENOS 

DE 16,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV , 

FABR. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE. 

m 50,00 R$ 16,70 R$ 834,83 

6.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ELETRODUTO METÁLICO F.G. DE 1", 

LINHA LEVE FAB. ELECON OU 

EQUIVALENTE 

m 60,00 R$ 32,93 R$ 1.975,80 

6.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ELETRODUTO METÁLICO F.G. DE 

1.1/2", LINHA LEVE FAB. ELECON OU 

m 15,00 R$ 58,37 R$ 875,60 
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EQUIVALENTE 

6.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TUBO METÁLICO FLEXÍVEL COM 

FITA DE AÇO GALVANIZADA, 

REVESTIDO EXTERNAMENTE COM 

PVC EXTRUDADO Ø1", TIPO SEAL 

TUBE, FABRICANTE TECNOFLEX OU 

EQUIVALENTE 

m 10,00 R$ 18,70 R$ 186,97 

6.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BOX RETO DE ALUMÍNIO PARA 

ELETRODUTO DE 1". 

und 5,00 R$ 5,81 R$ 29,03 

6.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BOX RETO DE ALUMÍNIO PARA 

ELETRODUTO DE 1.1/2". 

und 4,00 R$ 8,99 R$ 35,96 

6.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CONDULETE TIPO "X" DE 1", COM 

TAMPA, DAISA, FORJASUL, WETZEL 

OU EQUIVALENTE. 

und 25,00 R$ 25,02 R$ 625,58 

6.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CONDULETE TIPO "X" DE 1.1/2", COM 

TAMPA, DAISA, FORJASUL, WETZEL 

OU EQUIVALENTE. 

und 5,00 R$ 30,26 R$ 151,30 

6.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ABRAÇADEIRA METÁLICA DE 1", 

TIPO "D", COM CHAVETA, INCLUSIVE 

BUCHA DE NYLON S8 E PARAFUSO 

ROSCA SOBERBA 4,8X45MM 

und 50,00 R$ 4,86 R$ 243,00 

6.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ABRAÇADEIRA METÁLICA DE 1.1/2", 

TIPO "D", COM CHAVETA, INCLUSIVE 

BUCHA DE NYLON S8 E PARAFUSO 

ROSCA SOBERBA 4,8X45MM 

und 30,00 R$ 5,50 R$ 164,90 

6.25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ESPELHO PARA DAILETE DE Ø3/4" 

COM SAÍDA PARA 1 TOMADA 2P+T, 

NOVO PADÃO BRASILEIRO 

un 1,00 R$ 6,89 R$ 6,89 

7 LIMPEZA FINAL DE OBRA       R$ 435,51 

7.1  LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 200,0

0 

R$ 2,18 R$ 435,51 

TOTAL R$ 450.118,54 

 
 

8. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

8.1. Os Aparelhos Condicionadores de Ar serão instalados nas salas, conforme projeto 

anexado aos autos, devendo a Contratada fornecer o material de acordo com o Termo de 
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Referência e mão de obra necessária para a realização dos serviços, tais como: suportes; 

prolongamentos das tubulações e drenos; aplicação de massa f corrida e pintura onde orem 

feitas aberturas para passagem de tubulação; refazimento e realização de novas paredes de 

gesso para ocultação da tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de 

instalação elétrica; enfim, todos os serviços necessários ao pleno funcionamento dos 

equipamentos.  

8.2. As instalações deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança 

na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como 

preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos.  

8.3. A Contratada deverá verificar junto aos quadros de energia elétrica, a disponibilidade nos 

barramentos (reservas), e, caso necessário, fornecer e instalar os disjuntores compatíveis aos 

equipamentos a serem instalados, bem como os dutos de interligação elétrica até os referidos 

equipamentos.  

8.4. É responsabilidade da empresa contratada manter limpos, livres e desimpedidos de 

sujeiras e restos de materiais e tintas, os locais de realização dos serviços, bem como todos os 

acessos e demais dependências da edificação utilizados.  

8.5. Ocorrendo qualquer dano, avaria ou mancha, nos locais onde serão executados os 

serviços, bem como nas demais dependências e acessos à área de trabalho, a empresa 

contratada deverá assumir a imediata reparação, restaurando às condições originais da 

edificação.  

8.6. Os serviços deverão ser executados nos horários permitidos pelo CRC. No caso de haver 

necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou após o horário de funcionamento normal da 

Autarquia, a Contratada poderá entrar em entendimentos com a Fiscalização do Contrato que 

poderá autorizar a realização dos serviços por escrito.  

8.7. A empresa contratada deverá enviar seus técnicos devidamente identificados. 

8.8. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de acompanhamento pelo CRC.  

8.9. A CONTRATADA, na montagem dos equipamentos e seus acessórios, deverá seguir as 

normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

8.10. As unidades condensadoras deverão ser instaladas conforme orientação do fabricante e 

estar apoiadas em suporte de aço galvanizados, os quais deverão ser construídos pela 

CONTRATADA.  

8.11. Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os 

regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que 

deverão ser feitos de material incombustível ou auto-extinguível.  

8.12. No caso de execução de furos para a passagem da rede frigorígena e drenos, estes 

deverão ter o diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e quando realizados, 

também em esquadrias ou vidros, deverá ser feita vedação apropriada para que não haja 

frestas que permita a entrada de umidade.  

8.13. As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serão 

feitas de acordo com as normas da ABNT.  

8.14. As redes frigorígenas deverão ser executadas de acordo com a boa técnica corrente e 

conforme manual do fabricante, empregando-se traçado conveniente, mais curto possível e 

método de fixação adequado, de modo a assegurar alimentação apropriada às evaporadoras, 

terem baixa perda de carga, devendo, ainda, proteger os compressores. Evitar o acúmulo de 



 

 

 

Ação, Resultado e Transparência. 
Rua Governador Tibério Nunes, 570, bairro Ilhotas CEP:64014-050, Teresina-

PI 
Fone/Fax: (86) 3221-7531 

CNPJ: 06.669.170/0001-40 | Site: www.crcpi.org.br | E-mail: crcpi@crcpi.org.br 
p. 34 

 

óleo lubrificante em qualquer trecho, perdas de óleo lubrificante do compressor e penetração 

de refrigerante, em fase líquida, no cárter do compressor, tanto em marcha como parado.  

8.15. Caso haja defeitos de acabamento originados pela empresa Contratada, estes deverão ser 

refeitos por esta.  

8.16. As divisórias e as paredes de alvenaria deverão apresentar, após a reconstituição, as 

mesmas características originais, cores e especificação das tintas.  

 

 

9. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

 

09.1. O prazo para execução do objeto da presente licitação pública será de até 15 dias, 

contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de serviço.  

 

09.2. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente 

ocasionados por responsabilidade da Contratante, bem como aqueles oriundos de caso 

fortuito e/ou força maior.  

 

 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

10.1 O prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) 

meses, contado a partir da sua publicação no Diário Oficial da União e/ou do Diário 

Oficial do Estado do Piauí; 

 

10.2 A Ata de Registro de Preços não obriga o CONSELHO a adquirir o material 

objeto deste Registro de Preços ou a firmar contratações, podendo ocorrer licitações 

especificas para aquisições do(s) produto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 

assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 

condições. 

 

11. OBRIGAÇÕES DO CONSELHO 

 

11.1 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir com 

suas obrigações, constantes do presente Termo de Referência; 

 

11.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de  

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

11.3 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da licitante vencedora; 

 

11.4 Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

11.5 Solicitar a substituição/ correção dos produtos/serviços que não atenderem às 

especificações do objeto; 
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11.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

11.7 Designar fiscal para acompanhar e garantir a eficácia da prestação dos serviços 

ou fornecimento dos produtos; 

 

11.8 A exigência da fiscalização por parte da contratada de nenhum modo diminui 

ou altera a responsabilidade da contratada no fornecimento do serviço; 

 

11.9 Efetuar o pagamento devido, segundo as condições; 

 

11.10 Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s)/serviço(s) entregues ou 

executados em desacordo com os constantes dos Termos deste Edital. Para efeito de 

garantia do(s) produto(s) será observado o que estabelece a Lei nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor), e durante o período de cobertura previsto na legislação, o 

fornecedor deverá ser comunicado oficialmente via fax ou e-mail, para a substituição 

imediata do(s) mesmo(s). 

 

11.11 A existência da fiscalização por parte da contratante de nenhum modo diminui 

ou altera a responsabilidade da contratada no fornecimento do(s) produto(s). 

 

11.12 Comunicar à licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do 

objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

 

11.13 Oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessárias para 

execução dos trabalhos. 

 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1 Assumir toda a responsabilidade pela entrega dos produtos ou execução dos 

serviços solicitados através de autorizações, obedecendo ao que dispõe a proposta 

apresentada e observando as constantes do contrato e seus anexos; 

 

12.2 Cumprir fielmente as obrigações assumidas em contrato, verificando as 

observações deste Termo de Referência e seus anexos;  

 

12.3 Comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, por escrito, 

quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da 

execução do contrato; 

 

12.4 Submeter ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí qualquer alteração 

que se tornar essencial à continuação do fornecimento dos produtos ou execução do 

objeto deste Termo de Referência; 
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12.5 Assumir total responsabilidade pelo sigilo da informação que seus empregados 

ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados, respondendo pelos 

danos que eventual vazamento de informação, decorrentes de ação dolosa, imperícia 

ou imprudência, venha a ocasionar ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí 

ou a terceiros; 

 

12.6 Todos os serviços e/ou produtos contratados/adquiridos e seus documentos 

resultantes são de exclusiva propriedade do CRC-PI e não poderão ser utilizados fora 

do contrato, comprometendo-se a Empresa licitante com o sigilo das informações a 

que tiver acesso; 

 

12.7 Garantir a prestação dos serviços em níveis de qualidade e confiabilidade 

definidos expressamente neste termo de referência; 

 

12.8 Executar o objeto dessa licitação, observando rigorosamente as especificações 

e exigências estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

12.9 Assegurar a qualidade da prestação de serviços e/ou fornecimento dos 

produtos; 

 

12.10 Reparar, corrigir, ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

desta contratação, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultados da 

execução dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provado pela 

Contratante; 

 

12.11 Prever toda a mão-de-obra necessária à operacionalização dos serviços, 

obedecidas as disposições da legislação vigentes; 

 

12.12 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio dos 

responsáveis nomeados; 

 

12.13 Arcar com ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do artigo 57 da Lei nº 

8.666/93, de 1993; 

 

12.14 O controle dos serviços prestados e a fiscalização do contrato deverão ser 

realizados pela contratada, independentemente do controle e fiscalização exercidos 

pela Contratante, cabendo-lhe integralmente o ônus dele decorrente; 

 

12.15 Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços; 
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12.16 Manter, durante a execução de contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta Licitação em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas; 

 

12.17 É expressamente proibida a contratação de funcionários pertencentes ao quadro 

funcional do CRC-PI; 

 

12.18 É vedada a subcontratação de outra empresa para execução da totalidade dos 

serviços constantes do objeto; 

 

12.19 Assumir toda responsabilidade, civil, administrativa e penal por qualquer dano 

ou prejuízo causado ao CRC-PI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

durante a prestação de serviço; 

 

12.20 Arcar com o pagamento de todos os tributos e contribuições federais, estaduais 

e municipais, devidos em decorrência do objeto deste contrato, inclusive aqueles 

retidos pelo CRC-PI; 

 

12.21 Arcar com todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CRC-PI; 

 

12.22 Arcar com todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; 

 

12.23 A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos sociais, 

comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CRC-PI, 

nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o licitante vencedor 

renúncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa e passiva, com o 

CRC-PI. 

 

13. DA GARANTIA 

 

 

13.1. O prazo de garantia dos equipamentos (condensadores e evaporadores) será de, no 

mínimo, 12 meses, contados da data do recebimento definitivo.  

13.2. O prazo de garantia dos serviços de instalação será de, no mínimo, 12 meses, contados 

da data do recebimento definitivo.  

13.3. A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou 

reposição dos mesmos se, porventura, forem entregues com qualquer defeito, avaria ou 

incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência.  

 

14. DAS PENALIDADES 
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14.1 Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não 

mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 

comportarem-se de modo inidôneo, apresentarem documentação ou declaração falsa, 

cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, sanções previstas 

em lei, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao CONSELHO. 

 

14.2 A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 

considerado pelo CONSELHO, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: 

 

14.2..1 advertência; 

14.2.2 multa de: 

 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor atualizado do(s) 

produto(s), limitada a incidência a 05 (cinco) dias. Após o quinto dia e a 

critério do CONSELHO, no caso de cumprimento com atraso, poderá 

ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença: 

 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do(s) produto(s), em caso 

de atraso no cumprimento, por período superior ao previsto no item “a”, 

ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do(s) produto(s), em caso 

de inexecução total da obrigação assumida, não estando prejudicada a 

adoção dos procedimentos necessários para a devolução do montante 

pago à CONTRATADA; 

 

d) nos casos previstos nos itens acima a multa será acrescida de juros de 1% 

(um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento; 

 

14.2.3 Suspensão temporária de participar de licitação perante o órgão público 

licitante. 

 

a) Declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar 

com a administração pública, em função da natureza ou gravidade da 

falta cometida, sem prejuízo da aplicação das multas. 

 

14.3 As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a 

advertência, declaração de inidoneidade, suspensão temporária para licitar com a 

Administração do CONSELHO, descontando-a do pagamento a ser efetuado, se for 

o caso. 
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14.4 Caberá ao departamento competente deste Conselho manter o cadastro atualizado 

das advertências enviadas as empresas licitantes. 

 

14.5 As penalidades previstas neste edital não poderão ser relevadas, salvo quando ficar 

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de 

força maior ou caso fortuito. 

 

15. DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

15.1 As propostas apresentadas deverão possuir validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data da abertura das propostas. 

 

 

16. DAS FONTES DOS RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1 A despesas decorrentes deste certame serão pagas com recursos orçamentários 

oriundos: unidade orçamentária: PROJETO – 5008 – MODERNIZAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA – RUBRICA: 6.3.2.1.03.01.002 – 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; Fonte de Recurso: CFC/CRC-PI. 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a 

partir da entrega dos bens/serviços, e do recebimento definitivo pelo departamento 

responsável. 

 

17.2 De acordo com o artigo 64 da lei nº 9430, de 27.12.96, os pagamentos 

efetuados por Órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal a 

Pessoas Jurídicas, pelo fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, estão 

sujeitos à incidência na fonte, do Imposto sobre a Renda, da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para Seguridade Social – Cofins e da 

Contribuição para Pis/PASEP, e por ocasião do pagamento, conforme o caso todos os 

impostos serão retidos na fonte conforme a legislação vigente. 

 

17.3 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de 

qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração 

de preços ou compensação financeira: 

 

17.3.1 atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s)/serviços; 

 

17.3.2 comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede. 
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18. GESTOR DO CONTRATO 

 

18.1 O gestor do contrato será informado posteriormente pela autoridade superior do 

Conselho Regional de Contabilidade do Piauí. 

 

18.2 O CRC-PI exercerá, através da fiscalização do contrato, o acompanhamento 

dos serviços objeto deste contrato, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da 

fiscalização do contrato não exime a empresa licitante de quaisquer de suas 

responsabilidades perante o CRC-PI ou terceiros. 

 

18.3 A fiscalização do contrato estará à disposição da empresa licitante para 

fornecer informações, necessárias ao fornecimento dos produtos solicitados. 

 

18.4 A fiscalização do contrato terá acesso a todos os locais onde os serviços se 

realizarem com plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente contrato, 

que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito do CRC-PI tais como: 

a) Recusar produtos que estejam em desacordo com as condições estabelecidas 

neste contrato;  

b) Solicitar a troca de mercadorias que posteriormente venha a ser verificado a 

incompatibilidade com as condições estabelecidas no contrato, no prazo de 

vigência deste contrato e até 30 dias do termino do mesmo; 

c) Proceder à verificação e a aprovação dos documentos de entrega dos produtos 

objeto deste contrato encaminhado pela empresa licitante; 

d) Instruir a empresa licitante quanto à prioridade do fornecimento dos produtos 

a este Conselho; 

 

18.5 O CRC-PI, através da fiscalização do contrato, reserva-se no direito de exercer 

durante todo o período contratual uma rígida e constante fiscalização do contrato 

sobre os produtos fornecidos, inclusive quanto ao pessoal da empresa licitante no que 

se refere ao seu comportamento, capacitação e apresentação. 

 

18.6 A empresa licitante declara aceitar os métodos e processos de 

acompanhamento, verificação e controle adotados pela fiscalização do contrato. 

 

19. ORDEM DE EXECUÇÃO 

 

19.1 A execução do Contrato (fornecimento) será acompanhada e fiscalizada pelo 

Conselho de Contabilidade do Piauí, que registrará todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à empresa licitante, 

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

 

19.2 O Conselho de Contabilidade do Piauí se reserva o direito de rejeitar no todo 

ou em parte os produtos fornecidos, se em desacordo com as especificações 

constantes deste Termo de Referência 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
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20.1 O contrato será substituído pela Autorização de Fornecimento, nos termos do 

art. 62 da Lei nº 8.666/93. 

20.2 As especificações dos produtos no Quadro de Detalhamento do Objeto/serviço 

são de responsabilidade do CRC-PI. 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para 

contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

condicionadores de ar, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo 

III deste Edital. 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração contratual de sócio ou 

ramo de atividade em vigor de acordo com as disposições do novo Código civil, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias (sociedades comerciais), 

e, no caso de sociedades por ações, conforme a Lei nº 6.404/76 e documentos de eleição de 

seus administradores; 

1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

1.4. Não serão aceitas participações de empresas com sócios comuns; 

1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou Autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

1.6. Declaração de que não se encontra em situação irregular com o disposto no 

Inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal (trabalho de menores de idade, 

observada a Lei nº 9.854/99), conforme modelo Anexo - V. 

1.7. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que esta 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na lei Complementar nº 123/2006, 

Anexo - VI 

2. REGULARIDADE FISCAL: 

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

2.2. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

2.3.  Prova de regularidade em nome da licitante para com: 

2.3.1. Fazenda Federal: 
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a) Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, que abrange todos os créditos tributários 

federais administrados pela RFB e PGFN. 

2.3.2. Fazenda Estadual de seu domicílio ou outra equivalente na forma da lei; 

2.3.3. Fazenda Municipal de seu domicílio ou outra equivalente na forma da 

lei: 

2.4.  Prova de regularidade demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais, instituídos por lei, relativos: 

1.4.1.  Regularidade com a Fazenda Federal no endereço: 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/CND/Orientacao/Orient

a.;  

1.4.2.  ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

1.4.3.  à Justiça Trabalhista (CNDT) (http://www.tst.jus/certidao). 

3. REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1. Cópias autenticadas das demonstrações contábeis do último exercício social, 

compreendendo o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, 

obrigatoriamente extraídas do livro Diário, já registrado no órgão competente, 

acompanhadas com os respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente 

subscritas pelo representante legal da empresa e pelo profissional da contabilidade com 

registro profissional regular no CRC. 

a) A apresentação da publicação das demonstrações contábeis no Diário Oficial, 

não exime a proponente da obrigação de apresentar as folhas do livro diário 

com a transcrição, juntamente com os termos de abertura e encerramento 

conforme descritos no subitem 3.1. 

b) Em se tratando de empresa sujeita ao Sistema Público de Escrituração Digital 

- SPED, apresentar cópia das demonstrações contábeis enviadas a Receita 

Federal do Brasil, acompanhadas da respectiva comprovação e dos termos de 

abertura e encerramento. 

c) É vedada a apresentação de balancetes ou balanços intermediários 

(encerrados fora do exercício social da empresa). 

3.2. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

4.   REGULARIDADE TÉCNICA: 

 

Deverá ser apresentada a seguinte documentação:  

 

01. .Registro da proponente e de seu(s) responsável (is) técnico no CREA ou conselho 

profissional competente. 
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02. Comprovação dos serviços executados por profissionais de nível superior vinculado 

permanentemente à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA 

ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como Responsável 

Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por 

execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, observando os itens de 

maior relevância: 

 

ITEM DE MAIOR REPRESENTATIVIDADE UND QUANT. 

Instalação de unidade climatizadora tipo Split TR 50 

 

2.1 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou 

Conselho Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 

contratante e discriminação dos serviços.  

 

2.2 O profissional (engenheiro mecânico) deverá fazer parte do quadro permanente da 

empresa licitante na data de apresentação dos documentos de ]habilitação e das propostas, na 

condição de empregado, prestador de serviço, diretor ou sócio, obrigatoriamente comprovado 

através da Carteira profissional de Trabalho e ficha de Registro de Empregados (FRE) que 

demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conte o 

nome do profissional; 

2.3 Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de 

serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

3. Comprovação de execução de serviço e fornecimento de bens iguais ou similares com o 

objeto da licitação, executado pela licitante e/ou seu(s) responsável(is) técnicos através de 

certidão e/ou atestado, fornecido por pessoa de direito público ou privada, devidamente 

registrado no CREA. 

4. Declaração fornecida pela empresa participante de que o(s) profissional(is) (indicar dados 

pessoais), indicado(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de 

características semelhantes às do objeto desta licitação, será(ão), obrigatoriamente, o(s) que 

acompanhará(ão) a execução do serviço, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação. 

5. Apresentar declaração(ões) individual(is), por escrito, do(s) profissional(is) – engenheiro 

mecânico - detentor(es) do(s) atestado(s), autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica 

que irá executar os serviços. 

5. OUTROS DOCUMENTOS/OBSERVAÇÕES: 

5.1. Para as Certidões que não trouxerem expresso o prazo de validade, considerar-se-á 90 

(noventa) dias da data da sua expedição. 

a) Os documentos originais ou por qualquer processo de cópia 

(ABSOLUTAMENTE LEGÍVEL) autenticada por Cartório ou publicação em órgão 

da imprensa oficial, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 

contados da data da realização do Pregão, para o seguinte endereço: Conselho 

Regional de Contabilidade do Piauí – Departamento de Licitações – Rua Gov. Tibério 
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Nunes, nº 570 – Bairro - Ilhotas - Teresina/PI – CEP 64014-050, aos cuidados do Sr. 

Pregoeiro. 

b) A licitante‚ é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de 

Inabilitação ou Desclassificação, a prestação de informações falsas ou que não 

reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou desclassificação poderá  ocorrer, caso 

a Comissão de Licitações, venha tomar conhecimento de fato que desabone a 

idoneidade da licitante, que comprove a falsidade das informações prestadas ou 

qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste edital. 

c) Eventualmente, o pregoeiro poderá diligenciar para atestar a veracidade das 

certidões de órgãos ou entidades emitidas por sites oficiais para comprovar a 

habilitação da licitante. 

d) A equipe técnica do CRCPI se reserva o direito de realizar diligências, visitas 

técnicas e entrevistas, de modo a certificar-se da veracidade dos documentos e 

informações apresentadas pela empresa licitante. 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO QUANTO AO TRABALHO DE MENORES 

 

DECLARAÇÃO 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para 

contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

condicionadores de ar, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo 

III deste Edital. 

 

A empresa ...................................................................................., inscrito no CNPJ nº 

......................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)..................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

....................................e do CPF nº................................, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega (XX QUANTIDADE) menor(es), a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz (    ). 

 

Local e Data 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

O número do CNPJ deverá ser o mesmo da empresa licitante. 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para 

contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

condicionadores de ar, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo 

III deste Edital. 

 

A empresa  .............................................................................., inscrito no CNPJ nº 

..........................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)......................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

.................................e do CPF nº............................., DECLARA, sob as penas da lei, ser 

microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, estando apta a 

usufruir o tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Local e Data 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

 

O número do CNPJ deverá ser o mesmo da empresa licitante. 
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ANEXO VII 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Piauí 

 

PROCESSO: 

PREGÃO ELETRÔNICO: 04/2017 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para 

contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

condicionadores de ar, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo 

III deste Edital. 

1. A proposta de preços deverá ser apresentada, conforme segue:  

 
ITEM  ESPECIFICAÇAO  UND QUANT  VALOR MÉDIO SUBTOTAL  

1.0 – CLIMATIZAÇÃO 

1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 

  

R$  

1.1 FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR TIPO SPLIT, 

COM ... 

un 5,00 R$  R$  

VALOR TOTAL R$ 

Obs. O desconto concedido será linear. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. Informar marca/modelo dos condicionadores de ar. 

 

Teresina, ........... de .................... de 2017 

 

Assinatura 

Nome 
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CPF / RG. 

Cargo 

 

 

ANEXO VIII 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para 

contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

condicionadores de ar, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo 

III deste Edital. 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)______________________________________ CNPJ Nº  

_______________ sediada_____________________________________(endereço completo) 

________________________, declara, sob penas da lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

                                          

 

 

Local e Data 

 

 

 

__________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 
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ANEXO IX 

 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para 

contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

condicionadores de ar, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo 

III deste Edital. 

 

MINUTA CONTRATO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 2017/............................... 

Pregão Eletrônico nº .........................../2017 - SRP 

 

No dia __ do mês de _________ de 2017, no Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

do Piauí, são registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual contratação 

de empresa especializada para fornecimento e instalação de condicionadores de ar, 

conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital, conforme 

descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico nº .................../2017 para Sistema 

de Registro de Preços. As especificações técnicas constantes do Processo Administrativo 

XXXX/XXXXXX, assim como os termos da proposta, integram esta ata de registro de 

preços, independentemente de transcrição, e segundo as cláusulas seguintes. 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

UND 

MEDI

DA 

QUANT

. 

MÍNIM

A 

QUAN

T. 

TOTAL 

PREÇO 

UNITÁRIO 

REGISTRAD

O 

 
 

    

 

Empresa Vencedora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Telefone: (86) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Fax: (86) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Representante Legal: xxxxxxxxxx – Cpf: xxxxxxxxxxxxxxxx RG.: xxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA 1 – DA VIGÊNCIA 

1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, 



 

 

 

Ação, Resultado e Transparência. 
Rua Governador Tibério Nunes, 570, bairro Ilhotas CEP:64014-050, Teresina-

PI 
Fone/Fax: (86) 3221-7531 

CNPJ: 06.669.170/0001-40 | Site: www.crcpi.org.br | E-mail: crcpi@crcpi.org.br 
p. 51 

 

contado a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União e/ou 

Diário Oficial do Estado do Piauí. 

CLÁUSULA 2 – DOS PREÇOS 

2.1. O Departamento de Compras do CONSELHO monitorará, periodicamente os preços 

dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados 

a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de 

fato que eleve os custos dos bens registrados. 

2.2. O Departamento de Compras convocará o fornecedor para negociar o preço registrado 

e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver 

acima do preço de mercado. 

2.2.1. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 

aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 

valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no 

mercado à época do registro, mantendo-se a equação econômico-financeira. 

2.2.2. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido. 

2.3. Antes de receber o pedido, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 

liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento 

fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-

primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações 

assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

2.3.1. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, no item, o 

CONSELHO poderá convocar os demais fornecedores classificados nas 

mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços. 

2.4. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da 

equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial da 

União e/ou Diário Oficial do Estado do Piauí. 

CLÁUSULA 3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 

CONSELHO e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada 

à vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n.º 8.666/93 e no 

Decreto n.º 7.892/13. 

3.2. Poderão órgãos não participantes da ata de Registro de Preços adquirirem quantidades 

até o limite registrado pelo CONSELHO conforme disposto no § 3º do art. 22 do 

Decreto nº 7.892/13; 

3.3. As aquisições de órgãos não participantes não poderão exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem, em conformidade 



 

 

 

Ação, Resultado e Transparência. 
Rua Governador Tibério Nunes, 570, bairro Ilhotas CEP:64014-050, Teresina-

PI 
Fone/Fax: (86) 3221-7531 

CNPJ: 06.669.170/0001-40 | Site: www.crcpi.org.br | E-mail: crcpi@crcpi.org.br 
p. 52 

 

ao § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13. 

3.4. Conforme o estabelecido no § 2º do art. 22º do Decreto n.º 7.892/13, poderá o 

beneficiário da Ata optar pela aceitação ou não do fornecimento a órgão ou entidade 

que não tenha participado do certame, desde que não se prejudiquem as obrigações 

anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA 4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, a pedido do beneficiário, nos 

seguintes casos: 

4.1.1. comprovar o beneficiário que está impossibilitado de cumprir as exigências da 

Ata, por ocorrência de caso fortuito ou força maior; 

4.1.2. quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados. 

4.2 A Ata de Registro de Preços será cancelada pela Administração nos seguintes casos: 

4.2.1. seu beneficiário descumprir as obrigações assumidas; 

4.2.2. seu beneficiário não confirmar o recebimento da respectiva nota de empenho, 

no prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceitável; 

4.2.3. seu beneficiário der causa à rescisão da contratação decorrente do Registro de 

Preços; 

4.2.4. seu beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

4.2.5. por razões de interesse público devidamente demonstradas pela Administração. 

4.3 O cancelamento da presente Ata, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho do Presidente do CONSELHO. 

CLÁUSULA 5 – DO PAGAMENTO  

5.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao 

CONSELHO, aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações, que terá o 

prazo de 10 DDL, para dar a liquidação da despesa, contados a partir da entrega dos 

produtos. 

5.2. O documento de cobrança será emitido em nome do Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado do Piauí, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa 

ao número da Licitação e contendo todos os dados da mesma e outros conforme 

abaixo especificado: 

a. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança. 

Na hipótese de divergência entre o CNPJ constante do contrato e do documento de 
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cobrança, deverá a fornecedora apresentar Declaração (juntamente com este último 

documento), justificando este procedimento e, ao mesmo tempo, se 

responsabilizando pela regularidade fiscal do estabelecimento comercial emitente 

do documento de cobrança; 

b. De acordo com o artigo 64 da lei nº 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados 

por Órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal a Pessoas 

Jurídicas, pelo fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, estão sujeitos à 

incidência na fonte, do Imposto sobre a Renda, da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido, da Contribuição para Seguridade Social – Cofins e da Contribuição 

para Pis/Pasep. 

c. A tabela de bens e/ou serviços a que se refere o item anterior está à disposição de 

todos os interessados no site do CONSELHO, no seguinte endereço: 

www.crcpi.org.br, opção: “Licitações”, e por ocasião do pagamento, conforme o 

caso todos os impostos serão retidos na fonte conforme a legislação vigente. 

d. Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” a cada fornecimento e a 

cada emissão de Nota Fiscal, deverá juntar a declaração ORIGINAL de isenção 

dos impostos, em 02 (duas) vias, assinada com identificação do assinante e nome 

da empresa. 

e. A declaração de optante pelo “SIMPLES” também está à disposição de todos os 

interessados no site do CONSELHO, no seguinte endereço: www.crcpi.org.br, 

opção: “Licitações”, e por ocasião do pagamento conforme o caso. 

f. O documento de cobrança (Nota Fiscal) deverá ser formulado, já constando todos 

os impostos e/ou tributos incidentes que serão retidos conforme IN RFB nº 1.234 

de 11.01.2012, sob pena de devolução para correção, contando-se o prazo para o 

pagamento a partir do recebimento regular da mesma. 

g. Optando pelo depósito bancário, no documento de cobrança deverá constar o nome 

e o número do banco, bem como o nome e o número da agência e o número da 

conta à qual se dará o depósito bancário para pagamento, repetindo-se os dados 

contidos na Proposta Comercial; 

h. Qualquer alteração de dados bancários só será permitida desde que efetuada em 

papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao 

Departamento de Compras e Licitações, antes do processamento do respectivo 

pagamento. 

i. Caso a CONTRATADA deixe de atender, mesmo que de forma parcial, as regras 

contidas nesta cláusula, o pagamento ficará retido até seu pleno atendimento e não 

caracterizará, em hipótese alguma, inadimplência por parte do CONSELHO. 

j. Após a regularização prevista no item anterior, será dado novo prazo de 10 DDL 

para a liquidação da despesa. 

5.3. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma 

das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira: 

http://www.crcpi.org.br/
http://www.crcpi.org.br/
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5.3.1 atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s); 

5.3.2 comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CRF), à Receita Federal (Certidão Conjunta 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e a Justiça 

Trabalhista (Certidão negativa de débitos Trabalhistas). 

CLÁUSULA 6 – DAS PENALIDADES 

6.1. A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado 

pelo CONSELHO, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia defesa, às seguintes 

penalidades: 

6.1.1 advertência; 

6.1.2 multa de: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor atualizado do 

contrato, limitada a incidência a 03 (três) dias. Decorrido o prazo e a 

critério do CONSELHO, no caso de cumprimento com atraso, poderá 

ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença: 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de 

atraso no cumprimento, por período superior ao previsto no item “a”, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

c. 20% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida, não estando prejudicada a adoção 

dos procedimentos necessários para a devolução do montante pago à 

CONTRATADA; 

d. nos casos previstos nos itens acima a multa será acrescida de juros de 1% 

(um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento; 

e. As multas previstas neste capítulo serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONSELHO 

6.1.3 Suspensão temporária de participar de licitação perante o órgão público 

licitante. 

6.1.4 Declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com a 

administração pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida, 

sem prejuízo da aplicação das multas. 

6.2. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a 

advertência, declaração de inidoneidade, suspensão temporária para licitar com a 

Administração do CONSELHO, descontando-a do pagamento a ser efetuado, se for o 

caso. 
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6.3. As penalidades previstas neste capítulo não poderão ser relevadas, salvo quando ficar 

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força 

maior ou caso fortuito. 

CLÁUSULA 7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. A despesa com a aquisição de que trata o objeto deste Edital correrá à conta de 

despesa .......................................... 

CLÁUSULA 8 – DO PREÇO 

8.1. Pelo fornecimento dos produtos, o CONSELHO pagará ao beneficiário da Ata a 

importância indicada como preço unitário do item constante desta Ata de Registro de 

Preços resultante do Edital do Pregão Eletrônico nº ......................./2017 

CLÁUSULA 9 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO. 

9.1 O fornecedor deverá entregar o objeto licitado no CRC-PI, estabelecido na Rua 

Governador Tibério Nunes, nº 570 – Bairro Ilhotas – Teresina/PI – CEP: 64014-050, 

em dia útil, das 8:00h às  17:00h, ou em outro local indicado pelo CONSELHO. 

9.2  O prazo para execução do objeto da presente licitação pública será de até 15 dias, 

contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de serviço.  Serão 

descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por 

responsabilidade da Contratante, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou força 

maior.  

9.3 O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, mediante assinatura do 

recibo da Nota Fiscal, Fatura etc., para posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação e da formulação correta da Nota Fiscal; 

9.4 Definitivamente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, mediante 

recibo, após a verificação da qualidade do material e conseqüente aceitação; 

9.5 A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do 

Conselho, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

9.6 Além do recebimento/aceite dos produtos e/ou execução dos serviços, a Nota Fiscal 

deverá ser formulada, já constando os impostos que serão retidos, sob pena de 

devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir do 

recebimento regular da mesma (IN RFB nº 1.234 de 11/01/2012). 

9.7 Não será aceito o produto com qualquer defeito de fabricação ou avaria ou sem o 

período mínimo de garantia. Se ocorrer tal hipótese, a empresa obriga-se a substituí-lo 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data em que receber a 

comunicação, sem qualquer ônus para o CONSELHO. 

CLÁUSULA 10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSELHO 

10.1 São Obrigações do Conselho: 
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10.1.1 permitir acesso dos empregados do licitante vencedor às dependências do 

Conselho para a entrega dos produtos adquiridos; 

10.1.2 prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante do licitante vencedor; 

10.1.3 solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto. 

10.1.4 efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados neste instrumento, desde 

que não haja qualquer impedimento legal para o fato. 

10.1.5 Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata, nos termos do art. 67 da Lei n.º 

8.666/93; 

10.1.6 arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços 

no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficia do Estado do Piauí, bem como 

das Autorizações de Compras emitidas, nos termos do Parágrafo Único do art. 

61 da Lei n.º 8.666/93; 

10.2 O CONSELHO não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do produto 

adjudicado constante do Edital e da Ata de registro de Preços. 

10.3 Assinada a Ata (extrato) e publicada no D.O.U. e/ou Diário Oficial do Estado do 

Piauí, é facultado ao CONSELHO, emitir Autorização de Fornecimento em favor da 

empresa adjudicatária, que juntamente com o Edital e seus anexos, terão força de 

contrato. 

CLÁUSULA 11 – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA 

11.1 Será de responsabilidade da beneficiária da Ata o fornecimento do bem adquirido por 

meio desta Ata de Registro de Preços, nas condições constantes do edital do Pregão 

Eletrônico nº 02/2017, de todas aquelas oferecidas em sua proposta e dos encargos 

constantes da cláusula XX do edital. 

11.2 Constituirão ainda obrigações do beneficiário da Ata: 

11.2.1 fornecer os materiais em estrita conformidade com o Anexo III deste edital, 

adequadamente acondicionados, e conforme disposto na clausula 9 desta Ata; 

11.2.2 substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, o material que apresentar 

defeito de fabricação ou avarias, sem qualquer ônus para o CONSELHO; 

11.2.3 comunicar ao CONSELHO qualquer modificação em seu endereço, sob pena 

de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante no 

Contrato. 

11.2.4 manter, durante a execução desta Ata de Registro de Preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas 

para contratação, conforme determina o art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93; 

11.3 Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam 

ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua 

execução, serão de exclusiva responsabilidade do beneficiário da Ata. 
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CLÁUSULA 12 – DA RESCISÃO 

12.1 A inexecução total ou parcial da presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão 

da compra, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

mediante formalização e assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.2 Por iniciativa do CONSELHO, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, a infração por parte da CONTRATADA de qualquer cláusula deste 

edital ou da Autorização de Fornecimento ou a ocorrência de quaisquer situações 

previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, 

12.3 Por iniciativa da CONTRATADA, a inobservância por parte do CONSELHO da 

previsão contida na cláusula 10, item 10.1.4 desta ATA, salvo por fundamentação e 

comprovação administrativa escusáveis, nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA 13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Fica eleito o foro de Teresina, para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro 

de Preços, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

13.2 Aplica-se à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços e, em especial aos 

casos omissos, a Lei n.º 8.666/93 e alterações, bem como, no que couber, a legislação 

aplicável ao caso concreto. 

13.3 Instaurado processo administrativo, visando aplicação das penalidades previstas no 

Capítulo XXVII, os pagamentos ficarão retidos até a conclusão das apurações de 

modo a descontar eventual penalidade aplicada, respeitando-se o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

 

Teresina, ___ de _________ de 2017. 
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