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CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021  
PROCESSO Nº 61.468/2021-51                                                     

 
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS ME/EPP/COOP) 

 

A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, inscrita no CNPJ 

58.197.948/0001-69, situada na Avenida Francisco Glicério nº 479 – Pompeia - Santos, CEP 11.065-403, torna 

público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 5.636, de 

21 de julho de 2010, e subsidiariamente da Lei n.º 8.666/1993 e  outras normas aplicáveis ao objeto deste 

certame, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO TOTAL, que tem como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

MENSAL E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS SPLIT, JANELA E PISO 

TETO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS E DESINSTALAÇÃO E 

REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) QUANDO NECESSÁRIOS, pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo 

com as condições e especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 

IMPORTANTE: 

 

VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 
17h00, no seguinte local: Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP SAÚDE, 
sito a Av. General Francisco Glicério, 479 – Pompeia, Santos/SP mediante agendamento através do 
telefone (13) 3205-5020, ramal 217 ou 230, com as Sras. Rosa Fortes, reg. 15.480-7 e Marcella Tamberi 
Lopes, reg. 95-0. 
 

● Recebimento das propostas até: 06/01/2022 Hora: 09:00h 

  

● Abertura das propostas: 06/01/2022 às 09:10h 

 

● Início da Disputa de Preços: 06/01/2022 às 11:00h 

 

● Formalização de Consultas: E-mail: comlic@capepsaude.com.br  

 

● Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF) 

 

● Local:  Endereço eletrônico www.bll.org.br 

 

● Edital: http://www.capepsaude.com.br/licitacoes_docs.php 

 

 

 

Santos, 15 de dezembro de 2021. 

  
 

 

José Claudinei Carlos de Oliveira 
Pregoeiro 

CAPEP-SAÚDE 
 

 

 

 

mailto:comlic@capepsaude.com.br
http://www.bll.org.br/
http://www.capepsaude.com.br/licitacoes_docs.php
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 

 

 

EDITAL 
- PREÂMBULO - 

 

A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, inscrita no CNPJ 

58.197.948/0001-69, situada na Avenida Francisco Glicério nº 479 – Pompéia - Santos, CEP 11.065-

403, através de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 005/2021-CAPEP-SAÚDE de 16 de março 

de 2021 da Sra. Presidente, e por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação - 

INTERNET, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

Decreto Municipal nº 5.636, de 21 de julho de 2010, e subsidiariamente da Lei n.º 8.666/1993 e  outras 

normas aplicáveis ao objeto deste certame, realizará processo licitatório na forma abaixo, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO TOTAL, conforme condições e 

especificações constantes do presente edital. 

      

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através da utilização de recursos de 

tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem 

confrontação sucessiva através do envio de lances dos licitantes com plena visibilidade para o 

pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade. O sistema encontra-se inserido 

diretamente na internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as 

suas fases. 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Caixa de Assistência ao Servidor Público 

Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, denominado Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL 

Compras”, por intermédio do sistema eletrônico (Portal Eletrônico) de contratações da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil (BLL), constante na página da internet “www.bll.org.br”.           

1.3. A utilização do referido sistema de pregão eletrônico está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do 

art. 2º da Lei nº 10.520/2002. 

 

2. DO OBJETO  

2.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E 

CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS SPLIT, JANELA E PISO 

TETO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS E DESINSTALAÇÃO E 

REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) QUANDO NECESSÁRIOS, LOCALIZADOS NA CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS (CAPEP-SAÚDE), SITO A 

AVENIDA GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO N° 479 - POMPÉIA – SANTOS/SP, PELO PRAZO DE 

12 (DOZE) MESES, de acordo com as condições e especificações constantes do Termo de Referência 

– Anexo I deste Edital. 
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3. DO ITEM ORÇAMENTÁRIO 

3.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão Eletrônico correrão por conta da dotação  

orçamentária consignada sob o nº 33.10.04.122.0091.2504.04.3.3.90.39.17.110.0000; 

 

3.2. O valor total estimado por esta Autarquia para 12 (doze) meses de contratação é de R$ 70.890,24 
(setenta mil, oitocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) conforme Processo nº 61.468/2021-51, 
sendo este o limite máximo aceitável por esta Autarquia para a contratação, sob pena de desclassificação; 
 

4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS, IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS AO ATO 

CONVOCATÓRIO 

  

4.1. Em até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica, sob pena de decadência 

do direito de impugnação. 

 

4.1.1 As impugnações deverão ser encaminhadas ao pregoeiro da Caixa de Assistência ao Servidor 

Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, nos dias úteis, somente pelo endereço eletrônico 

comlic@capepsaude.com.br, respeitando o prazo previsto no item 4.1. 

 

4.2. Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

4.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a 

realização deste certame. 

 

4.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, somente 

pelo endereço e-mail comlic@capepsaude.com.br. As divulgações dos pedidos de esclarecimento e 

suas respectivas respostas serão feitas exclusivamente por mensagem no meio eletrônico, via 

internet, no sistema “BLL Compras” da BLL.  

 

4.5. Não serão conhecidos esclarecimentos ou impugnações apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente. Também, não serão aceitos pedidos de impugnação ou esclarecimentos 

encaminhados via sistema “BLL Compras” ou outro meio que não especificado neste edital. 

 

4.6. Se das impugnações ou consultas resultar a necessidade de modificar o ato convocatório, tais 

alterações serão divulgadas pelo mesmo instrumento em que se deu a publicidade do texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionalvemente, as alterações 

não afetarem a formulação das propostas. 
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5. DO RECEBIMENTO, ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS, DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO E DATA DO PREGÃO 

5.1. O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para o encaminhamento da 

proposta e dos documentos de habilitação, atentando também para a data e horário para início da 

disputa, conforme disposto na folha de rosto deste ato convocatório. 

 

6. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

6.1. Todas as referências de tempo constantes neste ato convocatório,  no aviso e durante a Sessão 

Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no 

sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1.  Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação e que atendem às exigências contidas neste ato convocatório e em seus anexos, 

especial o Anexo I – Termo de Referência. 

 

7.1.1. Para fins de participação na licitação, ficam adotadas as seguintes definições: 

a) cota de ampla participação: destinada à participação de todo e qualquer interessado que 

atenda à todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, com valor total acima de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais); 

b) cota exclusiva para Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), ou Cooperativa 

de Consumo (COOP): destinada exclusivamente à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), ou Cooperativa de Consumo (COOP), nos termos do inciso I do artigo 48 da Lei 

Complementar nº 123/2006, com valor total até R$ 80.000,00; 

 

c) cota reservada para Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), e Cooperativa de 

Consumo (COOP): destinada a reserva de até 25% (vinte e cinco por cento) da cota de ampla 

participação, à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), ou Cooperativa de 

Consumo (COOP), nos termos do inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006. 

d) Para fins do disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, fica a participação nos 

lotes das cotas exclusivas (inciso I) ou reservadas (inciso III) limitada às Microempresas (ME) 

e Empresas de Pequeno Porte (EPP), bem como às Cooperativas de Consumo (COOP), 

equiparadas nos termos do artigo 34 da Lei federal nº 11.488/2007. 

 

7.2.  É vedada a participação neste certame de: 

7.2.1. Empresas declaradas inidôneas para licitar com qualquer órgão ou entidade da Administração 

Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

7.2.2. Estejam constituídos sob a forma de consórcio ou estrangeiras; 



Processo nº 61.468/2021-51 

 
 

 

Avenida General Francisco Glicério, 479 – Pompeia – Santos – SP – CEP 11065-427 

Tel.: (+55 13) 3205-5020 • Tel.: (+55 13) 3205-5030 

E-mail: comlic@capepsaude.com.br 
 

7.2.3. Empresas temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Caixa de 

Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos e Município de Santos, bem como as declaradas 

inidôneas; 

7.2.4. Que se encontrem sob o regime falimentar ou de recuperação judicial ou extrajudicial, salvo 

se estiverem nas condições de recuperação; 

7.2.5. Empresas das quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de Santos; 

7.2.6. Empresas que possuam vínculos comerciais de qualquer tipo com qualquer prestador 

credenciado ou contratado pela CAPEP-SAÚDE, no âmbito da prestação de serviços de Assistência 

à Saúde; 

7.2.7. Não se enquadrem na condição de Microempresa (ME), de Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), ou de Cooperativa de Consumo (COOP) para participação nos lotes de cotas exclusivas 

ou reservadas (artigo 48, incisos I e III da Lei Complementar nº 123/2006, respectivamente). 

7.3. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar 

o sistema eletrônico “BLL Compras”, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste 

qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação. 

 

8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

8.1.  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a.  Coordenar o processo licitatório; 

b. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital, apoiado pelo setor responsável 
pela sua elaboração; 

c. Conduzir a sessão pública na internet; 

d. Verificar a conformidade da proposta com os registros estabelecidos no instrumento convocatório; 

e. Dirigir a etapa de lances; 

f. Verificar e julgar as condições de habilitação; 

g. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

h. Indicar o vencedor do certame; 

i. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

j. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

k. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para adjudicar o objeto, na 

hipótese de ter sido interposto recurso e propor a homologação. 

 

9. DO CREDENCIAMENTO,  PARTICIPAÇÃO, ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

9.1.  Os interessados em participar deste Pregão, para acesso ao sistema eletrônico, deverão 

promover previamente suas inscrições e credenciamentos perante o provedor do sistema eletrônico, 

a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL), até o horário fixado neste ato convocatório para o 

cadastramento das propostas iniciais de preço. 

9.1.1. Para fazer o cadastramento prévio utilizando o sistema “BLL Compras”, o interessado deverá 

acessar o endereço eletrônico “www.bll.org.br”, clicar na opção “Cadastro”, preencher e imprimir o 
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Termo de Adesão ali constante, que deverá ser assinado pelo representante legal da licitante com 

reconhecimento de firma. Instalado o programa de computador indicado pela BLL, acessar o sistema 

“BLL COMPRAS – Cadastro de Empresa” para cadastrar a empresa licitante e em “Documentos 

Cadastrais” para enviar os documentos digitalizados exigidos para o credenciamento no sistema. 

9.1.2. Caso permaneça alguma dúvida sobre o sistema operacional a provedora BLL indica o suporte 

pelos telefones (41) 3097-4600 ou (41) 3097-4604, o uso do endereço contato@bll.org.br ou, ainda, o 

auxílio via corretora de mercadorias associada. 

9.2.  Os licitantes interessados deverão credenciar representante (operador), mediante a 

apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-

lhe poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema 

“BLL Compras”. 

9.2.1. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

9.3.  Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia digitalizada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, autenticados, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

9.4.  A chave de identificação e a senha terão validade de 12 (doze) meses e poderão ser utilizadas 

em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 

iniciativa da BLL, devidamente justificada. 

9.5.  O sigilo e o uso da senha de acesso ao sistema são de exclusiva responsabilidade do usuário 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Caixa de 

Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE a responsabilidade por 

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

9.6. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

em sua responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica e 

habilitatória para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 

9.7.  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas neste ato convocatório. O licitante será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico “BLL 

Compras”, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

9.8.  Os licitantes, até a abertura da sessão pública, poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

9.9.  A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

data da sessão pública do Pregão. 

9.10. Os licitantes deverão cadastrar, por meio do sistema, a proposta inicial, até a data e o horário 

estabelecido para o encerramento do período de recebimento de propostas. 

9.11. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico “BLL Compras” durante a 

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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10.  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1. Os licitantes, dispondo de suas chaves de identificação e senhas credenciadas, após conexão 

ao sítio eletrônico da BLL, deverão inserir suas propostas de preços iniciais exclusivamente no sistema 

eletrônico “BLL Compras”, observadas as datas e os horários limites previstos na folha de rosto deste 

ato convocatório. 

10.1.1. Ao enviar sua proposta eletrônica, o licitante não poderá se identificar sob pena de 

desclassificação, deverá se certificar de que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação e 

que sua proposta está em conformidade com as exigências deste ato convocatório, declarando ainda 

em campo próprio do sistema eletrônico. 

10.1.2. No preenchimento da proposta eletrônica, o licitante poderá informar, no campo próprio do 

sistema, a ESPECIFICAÇÃO resumida do objeto desta licitação, de acordo com o Anexo I deste ato 

convocatório. 

10.1.3. Quando o espaço disponível no campo “Informações Adicionais” não for suficiente para a 

explicitação, já que é de 1.000 (um mil) caracteres, o licitante poderá ratificar e/ou complementar as 

informações, anexando arquivo em formato texto na opção/ícone “Informações Adicionais”. 

10.1.4. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias ao cumprimento do objeto deste Pregão, tais como tributos, encargos, fretes, seguros e 

demais despesas, devendo o preço total ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do 

objeto ora licitado. 

 

10.2. A sessão pública do Pregão Eletrônico terá início a partir do horário previsto no sistema eletrônico 

“BLL Compras”, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar 

a aceitabilidade das propostas. 

 

10.3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste ato convocatório. 

 

10.4. O pregoeiro, após a fase de “Classificação das Propostas”, dará sequência ao procedimento 

deste Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes 

que tiveram suas propostas classificadas (os licitantes deverão consultar a 

classificação/desclassificação de suas propostas no endereço eletrônico www.bll.org.br). 

 

10.5. Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de propostas, os 

representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão pública 

de lances. O participante, a cada lance ofertado, será imediatamente informado de seu recebimento e 

do respectivo horário de registro e valor. 

 

10.6. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico e o licitante 

somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema eletrônico 
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“BLL Compras”. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha já 

sido registrado no sistema. 

 

10.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

10.8. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema eletrônico “BLL Compras” não identificará o autor dos 

lances aos demais participantes. 

 

10.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro mediante aviso 

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

de tempo extra (randômico). O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 

01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual a 

recepção de lances será automaticamente encerrada. 

 

10.10. O tempo randômico é gerado pelo sistema eletrônico “BLL Compras”, não sendo possível ao 

pregoeiro sua administração. 

 

10.11. Qualquer lance enviado em desacordo com o objeto licitado (preços e diferenças inexequíveis 

ou excessivas) será cancelado pelo pregoeiro, mediante aviso lançado no sistema eletrônico aos 

participantes, com a apresentação de justificativa, na sequência. 

 

10.12. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a 

classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de cada 

licitante. 

 

10.13. Com base na classificação a que alude o item 10.12, será assegurado às licitantes 

microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes 

regras: 

 

10.13.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, dentre 

aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor 

classificada será convocada pelo Pregoeiro para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. Caso haja 

propostas empatadas, a convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio. 

 

10.13.1.1. Esse subitem não se aplica às cotas exclusivas ou reservadas. 
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10.13.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 

classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte cujos valores das propostas 

se enquadrem nas condições indicadas no item 10.13. 

 

10.13.2.1. Esse subitem não se aplica às cotas exclusivas ou reservadas. 

 

10.14. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 10.13 “b”, 

seja microempresa ou empresa de pequeno porte não será assegurado o direito de preferência, 

passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

 

10.15. O Pregoeiro poderá apresentar contraproposta ao licitante da oferta de menor valor mediante 

troca de mensagens abertas no sistema, com intuito de obter preço ainda mais vantajoso na 

contratação. 

 

10.16. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 

“BLL Compras” permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 

retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

 

10.17. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas 

após comunicação de fato aos participantes, por mensagem no endereço eletrônico utilizado para 

divulgação, isto é, por meio do “BLL Compras”, divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 

10.18. O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da 

aceitação do lance de menor valor. 

10.18.1. No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, serão considerados os valores obtidos na 

etapa de “Abertura das Propostas”. 

 

10.19. A proposta comercial Anexo II deste edital e os documentos relativos à habilitação, deverão ser 

apresentados no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de solicitação do pregoeiro no 

sistema eletrônico “BLL Compras”, sob pena de desclassificação, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades previstas neste ato convocatório. 

10.19.1. O licitante vencedor da disputa de lances poderá enviar cópia dos documentos pessoalmente 

ou por e-mail, devendo apresentá-los em original ou por cópia autenticada, no prazo fixado no item 

10.19. 

10.19.2. Os documentos originais ou fotocópias autenticadas, preferencialmente por Tabelião, 

deverão ser entregues em envelope fechado ao pregoeiro e equipe de apoio, situados na Avenida 
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Francisco Glicério, nº 479, Pompéia, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11.065-403, em 

horário de expediente.  

 

10.20. Nos casos de descumprimento do item 10.19 e subitens, pela ausência da entrega dos 

documentos, pela não observância do prazo nele fixado, pela não aceitação da proposta ou face ao 

desatendimento das exigências habilitatórias e/ou para a formalização da contratação, o pregoeiro, 

após a consequente desclassificação, examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda a este ato convocatório, podendo negociar a obtenção 

de melhor preço. 

  

10.20. O pregoeiro, observando o(s) motivo(s) do desatendimento das exigências habilitatórias, 

poderá indicar, à autoridade competente, a aplicação das penalidades previstas neste ato 

convocatório. 

 

10.21. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste ato convocatório, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

 

10.22. O acompanhamento dos resultados, recursos ou atas pertinentes ao presente certame poderá 

ser obtido por meio do sistema “BLL Compras”. 

 

10.23. O resultado deste certame, compreendendo a sua homologação, será comunicado aos 

licitantes mediante publicação no Diário Oficial de Santos e no sistema “BLL Compras”. 

 

11.  DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1.1. No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem dos preços apresentados, 

sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO TOTAL, observadas as 

especificações técnicas definidas no Anexo I e as demais condições constantes neste ato 

convocatório. 

11.1.2. DO PREÇO CADASTRADO: O preço máximo desembolsado pela CAPEP-SAUDE será 

de R$ 70.890,24 (setenta mil, oitocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) referente a 

contratação por 12 (doze) meses. 

 

11.1.3. Os valores deverão ser apresentados também por extenso e com aproximação máxima de 2 

(duas) casas decimais depois da vírgula. Em caso de pequena divergência entre o preço da proposta 

comercial e o valor homologado pelo pregoeiro, em função de dízima periódica, será considerado o 

menor valor, caso a licitante não corrija sua proposta comercial. 

11.1.4. Poderão ser utilizados valores dos preços unitários com até quatro casas decimais para se 

evitar divergências nos preços em função de arredondamento e dízimas. 
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11.1.5. No caso de o lote ser composto por mais de um item, a proposta comercial deverá atender à 

totalidade global da quantidade exigida no lote, não sendo aceitas aquelas propostas que contemplem 

apenas parte dele. 

 

11.2. Serão desclassificadas as propostas e os lances que: 

a. Não atenderem às exigências deste ato convocatório, seus anexos ou da legislação aplicável; 

b. Forem omissos ou vagos, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita 

identificação do objeto licitado, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 

c. Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste ato 

convocatório; 

d. Apresentarem informações inverídicas; 

e. Apresentarem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação das informações a que se 

destinam; 

f. Deixarem de responder às diligências, no prazo estabelecido, quando solicitadas. 

11.3. A proposta escrita (Anexo II) também deverá conter: 

a. Especificação dos serviços a serem prestados com informações técnicas que possibilitem a sua 

completa avaliação, conforme descrito no Anexo I deste Edital; 

b. Valor proposto; 

c. Prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da sessão 

pública;  

d. Prazo de execução dos serviços, conforme descrito no Anexo I deste Edital. 

11.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do Edital, 

bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, que estiverem acima do preço de mercado, 

ou manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.  QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

12.1.  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria 

Geral da União (www.portaldatransparência.gov.br/ceis); 

b) 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); 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da

 União – TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/); 

d) Pesquisa de apenados no TCE/SP 

(https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm); 
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12.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário. 

12.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

12.1.3. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, 

ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar 

documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/1993. 

13. DA HABILITAÇÃO  

13.1. A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante arrematante da disputa, cujo objeto 

social deve ser compatível com o objeto deste Pregão Eletrônico, consiste em: 

13.1.1. Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral): Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor e todas as alterações subsequentes, devidamente registrados; 

13.1.2. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrição do Ato Constitutivo e alterações 

subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

13.1.3. Para Empresa Individual: Registro Comercial; 

13.1.4. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no país: Decreto de autorização 

e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

13.1.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar um dos seguintes 

documentos comprobatórios, nos termos da Lei Complementar nº 123/2016: 

13.1.5.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial, nos termos do 

art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro de Comércio – 

DNRC (pesquisa simples – certidão simplificada); 

13.1.5.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, caso atuem em outra área 

que não a comercial. 

 

14. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
  

14.1. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em: 

14.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda; 

14.1.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através 

do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, ou através 

de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via internet; 

14.1.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através 

da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeito 

de negativa, relativa a tributos e contribuições federais, inclusive previdenciárias, e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da 
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Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, ou através de 

sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via internet; 

14.1.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, 

composta de Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Positiva com efeito de Negativa, expedida 

pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou outro meio equivalente admitido por lei. 

14.1.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 

que deverá ser comprovada pela apresentação de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou 

Certidão Positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro 

meio equivalente admitido por lei; 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeitos negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do 

Trabalho (Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011), 

ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via internet; 

14.1.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos artigos 43 da Lei 

Complementar nº 123/06 e alterações, ficam obrigadas a apresentar toda documentação fiscal exigida 

neste ato convocatório, mesmo que esta apresente alguma restrição. Entretanto, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidades mencionadas, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 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. 

14.1.7.1. A não regularização da documentação no prazo fixado no subitem 14.1.7. implicará na 

decadência do direito de contratação da licitante vencedora, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e, no que couber, do art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a assinatura do 

contrato ou revogar a licitação. 

14.1.8. Declaração expressa do licitante que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme Modelo de Declaração que forma o Anexo III; 

14.1.9. Declaração expressa do licitante de cumprimento do disposto no art. 27, inciso V, da Lei n° 

8.666/93, conforme Modelo de Declaração que forma o Anexo IV; 

14.1.10. Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme Modelo de 

Declaração constante no Anexo V, quando a licitante detiver umas dessas qualificações. 

 

14.2. No caso de isenção ou não incidência de tributos, o licitante deverá apresentar documento(s) 

comprobatório(s) da situação, expedido(s) pelo(s) órgão(s) competente(s). 

  

15. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

15.1. De forma a demonstrar a prova de qualificação econômico-financeira, os licitantes deverão 

apresentar: 
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15.1.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão negativa de execução patrimonial, 

expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física ou da firma individual, com data de emissão 

não superior a 90 (noventa) dias da data limite prevista para a abertura deste certame, se outro prazo 

não constar do documento. 

15.1.2. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para a(s) licitante(s) em recuperação 

judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo 

juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, 

pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos neste ato 

convocatório. 

 

15.2. DE FORMA A DEMONSTRAR A PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, OS LICITANTES 

DEVERÃO APRESENTAR: 

 

15.2.1. No mínimo 1 (um) atestado ou certidão de capacidade técnica-operacional (modelo no Anexo 

VI) emitido em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que tenha executado ou esteja executando, diretamente e de forma satisfatória, serviços 

de natureza compatível em características com o objeto ora licitado, conforme referido no Anexo I 

deste Edital; 

15.2.1.1.O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) por cliente final, e conter o nome completo, endereço 

e o telefone de contato do(s) atestadore(s) ou outro meio de contato que possa ser usado pela Caixa 

de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – Capep-Saúde, se necessário. 

15.2.1.2. A comprovação a que se refere no item 15.2. poderá ser efetuada pelo somatório das 

quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões válidos quanto dispuser o licitante, na forma 

indicada na citada alínea. 

15.2.1.3. Os atestados deverão estar assinados pelo representante legal da empresa, de acordo com 

o estabelecido no item 12.12 deste Edital. 

 

15.2.2. ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA, CONFORME MODELO ANEXO VIII. 

 

16.  DOS RECURSOS 

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção imediata e motivada de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar suas razões de recurso. 

 

16.2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no item anterior, ficam os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, os quais 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos 

na sede da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – Capep-Saúde, Sala da 

Comissão de Licitação, no endereço Av. General Francisco Glicério, 479, Pompéia, Santos-SP. 

 

16.3. A ausência de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso, na 

adjudicação do objeto deste certame pelo pregoeiro ao vencedor e no encaminhamento do processo à 

autoridade competente para homologação, se assim decidir. 
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16.4. O encaminhamento de razões e contrarrazões de recurso deverão ser feito, exclusivamente, por 

meio do sistema BLL Compras, devendo ser respeitado o prazo previsto nos itens 16.1 e 16.2 deste ato 

convocatório. 

 

16.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pelo proponente. 

 

16.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

16.7. Interposto o recurso, o pregoeiro, consultando, quando necessário, o setor solicitante responsável 

pelo Termo de Referência, poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 

autoridade competente. 

 

16.8. O acolhimento das razões de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

16.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 

 

16.10. Não havendo recurso, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação à proponente declarada 

vencedora e colocará o processo à disposição da Presidência da Caixa de Assistência ao Servidor Público 

Municipal de Santos para homologação. 

 

17.  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

 

17.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

18.  DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

18.1. As condições contratuais, referente à execução dos serviços, forma de pagamento e outras, constam 

no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, do qual é parte integrante.  

 

19. DAS PENALIDADES 
 

19.1. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular 

ou o atraso injustificado, sujeitarão a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes 

penalidades: 

 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Caixa de Assistência ao Servidor Público 

Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no 

Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação; 
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d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade 

 

19.2. A Contratada ficará sujeita às seguintes multas: 

 

a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado; 

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início dos serviços; 

c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na 

hipótese de serviços incompletos; 

d) No caso de descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato, a Contratada ficará sujeita à multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

19.2.1. As multas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Contratada. 

 

19.2.2. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 

compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos 

que eventualmente venha a dar causa. 

 

19.2.3. Em razão do disposto nos itens 9.7 e 10.19 deste Edital, a ausência de entrega de documentação 

ou a apresentação de documentação em desacordo com o Edital, poderá ensejar a aplicação de multa de 

1/3 (um terço) do valor constante da proposta apresentada pelo licitante. 

 

19.2.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo.  

 

19.2.5. A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

19.2.6. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato e suspensão 

temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

19.2.7. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados. 

 

19.3. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 

 

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para a Caixa de 

Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos; 

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua 

gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 

 

19.4. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados a Caixa de Assistência ao 

Servidor Público Municipal de Santos serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados 

diretamente ou judicialmente. 

 

19.5. A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o 

montante das multas a ela aplicadas. 

 

19.6. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 

 

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 

c) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato; 
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d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 

f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;  

h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir, o concorrente idoneidade, para contratar com a 

Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos.  

 

19.7. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Presidente desta Autarquia quando constatada 

a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com 

interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações 

sucessivas de outras penalidades. 

 

19.8. Na hipótese do licitante vencedor deixar de entregar a proposta comercial Anexo II deste edital e os 

documentos relativos à habilitação, no prazo fixado no item 10.19 deste Edital, terá sua proposta 

desclassificada. 

 

19.9. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a 

ata, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Caixa de Assistência ao Servidor 

Público Municipal de Santos, do qual será descredenciado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas no Edital e do contrato e das demais cominações legais. 

 

20. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

20.1. O objeto deste Pregão será contratado com a proponente adjudicatária e formalizado por meio de 

Contrato. (ANEXO IX). 

20.1.1. A adjudicatária deverá fornecer dados (nome, RG e CPF) do representante legal da empresa 

designado para assinatura do contrato, devendo apresentar, também, o instrumento de mandato, com 

poderes específicos, na hipótese de ser o contrato assinado por procurador. 

20.2. Decorrido o prazo para recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, o objeto será 

adjudicado ao licitante vencedor e o procedimento licitatório será homologado pela autoridade competente. 

 

20.3. Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, 

a adjudicatária será convocada, durante a validade de sua proposta, para a assinatura do contrato ou 

instrumento semelhante, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

comunicação por meio de ofício ou correio eletrônico. 

 

20.3.1. O não comparecimento da adjudicatária, no prazo concedido, para assinar o contrato implicará na 

decadência do direito à contratação e incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, além de sujeitá-la a outras sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e, no que couber, na Lei nº 

8.666/93, como também às previstas neste ato convocatório. 

 

20.4. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

formalmente solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos. 

 

20.5. É facultado ao pregoeiro, caso o adjudicatário, quando convocado, não assinar o termo de contrato, 

convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, 

aceitação da proposta, comprovação dos requisitos editalícios e de habilitação e respectiva declaração de 

vencedor. 
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20.6. Caso a validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal apresentadas na fase de 

habilitação tenha expirado ou venha a expirar na data da assinatura do contrato, o licitante vencedor 

deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

20.6.1. Na impossibilidade de atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será 

notificado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, apresentar as referidas certidões devidamente válidas, sob 

pena de não efetivação do contrato. 

 

20.7. O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação 

 

21. DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 

21.1. As demais condições contratuais, como forma de pagamento, recebimento, direitos e 

responsabilidades das partes, rescisão e outras, constam na Minuta de Contrato anexa a este ato 

convocatório (ANEXO IX), do qual é parte integrante. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

22.2. A participação neste certame implica na aceitação tácita, irrestrita e irretratável, pelos licitantes de 

todas as condições estabelecidas neste ato convocatório e em seus anexos, e na observância das Leis 

Federais nº 10.520/2002 e nº 123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

22.3. 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 facultado a ele ou a autoridade superior, em qualquer fase do certame, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

22.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

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

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

habilitação e classificação. 

 

22.5. O presente Pregão Eletrônico não importa necessariamente em contratação, podendo a Caixa de 

Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema eletrônico 

para conhecimento dos participantes do procedimento licitatório. 

 

22.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Pregão Eletrônico, sendo-lhes exigível, ainda, em 

qualquer fase, a apresentação de outros documentos ou informações complementares, as quais o 

pregoeiro ou autoridade superior, porventura, julgar necessários, resguardado o princípio da igualdade. 

 

22.7. A falsidade de quaisquer documentos apresentados ou a inverdade das informações neles contidas 

implicará na imediata desclassificação da proposta do licitante que os tiver apresentado, ou, caso tenha 

sido o vencedor, na rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
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22.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos e 

propostas. A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos não será, em nenhuma 

hipótese, responsável por estes custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 

 

22.9. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação da respectiva proposta. 

 

22.10. A manifestação do pregoeiro quanto às dúvidas suscitadas será encaminhada aos licitantes, por 

mensagem no sistema eletrônico “BLL Compras”, e valerá para todos, como se fosse parte integrante 

deste ato convocatório, sujeitando-os indistintamente. Fica assegurada vista dos autos do processo 

licitatório somente na sede da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos, Sala da 

Comissão de Licitação, no endereço Av. Gal. Francisco Glicério, nº 479, Pompéia, Santos/SP. 

 

22.11. Os casos não previstos neste ato convocatório e seus anexos serão decididos pelo pregoeiro, com 

o auxílio necessário do setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666/93, com 

alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

22.12. A adjudicatária não poderá ceder, transferir ou terceirizar, no todo ou em parte, o objeto do contrato 

a ser celebrado, bem como caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 

 

22.13. A documentação apresentada para fins de habilitação do licitante vencedor fará parte dos autos da 

licitação e não será devolvida à proponente. 

 

22.14. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 

Oficial do Município de Santos/SP ou no sistema “BLL Compras”. 

 

22.15. As notificações exigidas por lei serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Santos/SP 

(Diário Oficial) podendo, também, ser disponibilizadas no site “http://www.capepsaude.com.br/”. 

 

22.16. O sistema gerará ata circunstanciada na qual estarão registrados os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes. 

 

22.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste ato convocatório e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias como consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente 

normal na Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos, entende-se por estes de segunda 

à sexta-feira, das 9h às 17h, excetuando-se pontos facultativos e feriados.   

 

22.18. Fica eleito o foro da Comarca de Santos/SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir as questões suscitadas na interpretação deste Edital, seus anexos e 

demais atos deles decorrentes. 

 

22.19. Aplica-se aos casos omissos o disposto na legislação que fundamenta este certame. 

 

Santos, 15 de dezembro de 2021. 

 

José Claudinei Carlos de Oliveira 

Pregoeiro 

CAPEP-SAÚDE 

http://www.capepsaude.com.br/


Processo nº 61.468/2021-51 

 
 

 

Avenida General Francisco Glicério, 479 – Pompeia – Santos – SP – CEP 11065-427 

Tel.: (+55 13) 3205-5020 • Tel.: (+55 13) 3205-5030 

E-mail: comlic@capepsaude.com.br 
 

 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 
CAPEP-SAÚDE                      
Unidade Requisitante: DEAFIN                               
 
 
1. DO OBJETO 

1.1.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS 

SPLIT, JANELA E PISO TETO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS E 

DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) QUANDO NECESSÁRIOS, 

LOCALIZADOS NA CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS 

(CAPEP-SAÚDE), SITO A AVENIDA GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO N° 479 - POMPÉIA – 

SANTOS/SP, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, de acordo com as condições e especificações 

constantes do Termo de Referência – Anexo I, podendo ser prorrogado por iguais sucessivos períodos, 

até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos do Artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93. 

 

LOTE 1 

(COTA EXCLUSIVA ME / EPP / COOP 

Item Descrição do Serviços Período 

1 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA DOS 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
12 MESES 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de serviços especializados tem por finalidade manter em pleno funcionamento os 

equipamentos de ar condicionado da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – 

CAPEP SAÚDE, sito a Avenida General Francisco Glicério nº 479, Pompéia – Santos/SP, bem como 

garantir o atendimento às exigências legais, mantendo a boa qualidade do ar e o conforto térmico dos 

ambientes de trabalho. As atividades de manutenção preventiva e corretiva são imprescindíveis para 

garantir a salubridade dos ambientes de trabalho, assim como a conservação da vida útil dos 

equipamentos e a preservação do patrimônio público. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

3.1. Compoe-se descrição, quantidade, marca, BTU’s, tipo e localização dos equipamentos deste 

ANEXO conforme a seguir: 

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS / BTU’s 

MARCA BTU’s TIPO LOCALIZAÇÃO 

Springer 9000 Split Arquivo 
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Springer 12000 Janela Deafin – Recepção 

Springer 10000 Janela Deafin – Chefia 

Springer 12000 Janela Deafin – RH 

Springer 10000 Janela Deafin – Téc. De Contabilidade 

Springer 10000 Janela Deafin – Contadoras 

Carrier 24000 Split Secomut 

Springer 10000 Janela Sala Técnica 

LG Gold 18500 Janela Assistência Social 

Comfee 18000 Split Faturamento – Recepção 

Komeco 7000 Janela Faturamento – Chefia 

Carrier 48000 Split Faturamento 

Springer 12000 Split Presidência – Recepção 

Springer 12000 Janela Presidência 

Springer 12000 Janela Sala ao lado da presidência 

Carrier 24000 Split Comlic / Compras 

Comfee 18000 Split Jurídico 

Springer 10000 Janela Informática 

Agratto 12000 Split Telefonistas 

Agratto 12000 Split Hall da copa 

Agratto 18000 Split Sala de reunião 

LG Gold 7500 Janela Reserva 

TOTAL 22 

 

4. MANUTENÇÃO 

4.1. Os serviços compreendem a manutenção preventiva mensal e a manutenção corretiva, conforme 

condições aqui estabelecidas. 

4.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva compreenderão todos os equipamentos 

relacionados no item 3 e novos aparelhos, após o término do período de garantia, que venham a ser 

instalados em substituição aos existentes. 

 

5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

5.1. Conservação dos equipamentos em condições de operação, incluindo ajustes, regulagens, limpeza 

interna, lubrificação, controle geral de funcionamento, testes e outros, com vistas à manutenção das 

condições de uso e segurança. 

5.2. Mensalmente, a Contratada deverá apresentar relatório da manutenção preventiva realizada, o qual 

deverá ser recebido e protocolado pelo Departamento Administrativo e Financeiro (DEAFIN) para que se 

possa efetuar acompanhamento quanto à frequência da manutenção, exercer controle de prazos de 

garantia, avaliação dos custos e qualidade dos serviços. 

 

6. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

6.1. Consertos e/ou reparos que forem necessários até o restabelecimento das condições normais de 
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funcionamento do aparelho. 

6.2. Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, eventuais ou emergenciais 

tratam da execução dos trabalhos necessários e suficientes para a imediata correção de defeitos e 

anormalidades dos equipamentos, a fim de que seja retomada sua utilização de forma segura, eficiente e 

econômica, devendo ser preferencialmente realizados de segunda à sexta-feira, no horário das 9:30 às 

16:30 horas. 

6.3. Os chamados para a execução da manutenção corretiva serão efetuados das 09h00 às 17h00, de 

segunda à sexta feira, para atendimento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data da 

comunicação através de e-mail para abertura de chamado técnico. 

6.4. Os chamados deverão ser atendidos durante todos os dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, nos casos em que constatada a emergência dos serviços. 

6.5.  O serviço de manutenção corretiva deverá ser concluído no prazo de até 03 (três) dias úteis, salvo 

quando justificada a necessidade de aquisição de peças ou componentes, devendo a Contratada informar 

por escrito o prazo necessário para conclusão dos serviços, limitado a 15 (quinze) dias úteis. 

 

7. DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

a. Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais. 

b. Verificar e efetuar a limpeza da serpentina do evaporador. 

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

d. Verificar grades de ventilação/ exaustão. 

e. Medir e registrar as temperaturas do ar de insuflamento, retorno e ambiente. 

f. Efetuar reaperto de terminais, parafusos e molas. 

g. Verificar as condições das fiações, terminais e contatos elétricos. 

h. Limpar o sistema de drenagem da bandeja de água condensada. 

i. Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. 

j. Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo). 

k. Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor). 

l. Verificar filtro secador na linha de liquido refrigerante. 

m. Verificar carga de gás refrigerante e a existência de vazamentos. 

n. Verificar nível de óleo do compressor. 

o. Verificar e calibrar os dispositivos de segurança: pressostatos de alta/baixa, relés térmicos, 

termostatos e fusíveis. 

p. Lubrificar os mancais dos motores. 

q. Verificar e limpar a serpentina do condensador. 

r. Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores. 

s. Verificar o protetor térmico do compressor. 

t. Verificar e limpar os rotores dos ventiladores. 

 

8. DOS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO 

8.1. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, bem 
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como seu transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação 

dos serviços de manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no preço 

do serviço os correspondentes custos. 

8.2. Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer pagamento adicional, de 

todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a viabilizar os trabalhos dos profissionais 

envolvidos na execução do objeto contratual, bem como imprescindíveis à execução dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, tais como: álcool, água destilada, óleos 

lubrificantes, detergentes, sabões, vaselina, estopas, panos, utensílios e produtos químicos de limpeza, 

graxas e desengraxantes, desincrustantes, produtos antiferrugem, solventes, materiais de escritório, fitas 

isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos, buchas, parafusos, lixas, escovas de aço e nylon, 

massa de vedação, material de soldagem, brocas e outros similares. 

8.3. A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá fornecer, sem fazer jus a 

pagamento adicional, o seguinte MATERIAL DE REPOSIÇÃO: fluidos e gás refrigerante. 

8.4. A CONTRATADA deverá considerar, na sua proposta de preço, os custos correspondentes ao 

atendimento aos itens 8.1 a 8.3. 

8.5. A CONTRATADA tem a obrigação de verificar, diagnosticar e executar, o correspondente serviço 

de manutenção corretiva (substituição de peças, recomposição, reparo, conserto, etc.). 

8.6. A CONTRATANTE será a responsável pela aquisição de todas as peças necessárias para a 

realização das manutenções corretivas. 

8.7. A aquisição de peças será realizada após apresentação, pela CONTRATADA, de relatório 

justificando a necessidade, indicando obrigatoriamente o número de patrimônio do aparelho que necessita 

das peças, a marca e modelo, bem como a descrição detalhadas das peças necessárias e em quantidade 

suficiente para realizar o reparo. 

8.8. As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da CONTRATANTE, devendo 

por ocasião do término dos respectivos trabalhos, serem entregues pela CONTRATADA ao Gestor de 

Contratos. 

 

9. FASES DE IMPLEMENTAÇÃO E PRAZOS 

9.1. Os serviços deverão ser iniciados impreterivelmente em até 10 (dez) dias úteis após a data de 

recebimento da Ordem de Início da Execução de Serviços expedida pelo Departamento Administrativo e 

Financeiro (DEAFIN). 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO 

10.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como os materiais empregados deverão 

obedecer rigorosamente: 

a. Às recomendações dos fabricantes e as instruções constantes de normas técnicas indicadas para 

a elevação da vida útil e melhoria do rendimento dos equipamentos; 

b. À NBR 16.401 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitário; 

c. À NBR 14.679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de 

higienização; 
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d. Às normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Ministério da Saúde; 

e. Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 

f. Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do 

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

g. Às disposições legais pertinentes; 

10.2. Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA deverá utilizar somente 

produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a utilização de substâncias 

classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou que venham causar danos ou 

corrosões nos equipamentos de ar condicionado. 

10.3. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

10.4. A CONTRATADA deverá possuir todas as ferramentas e instrumentos necessários para 

cumprimento das obrigações contratuais. A CONTRATANTE  

não fornecerá nenhum tipo de ferramenta ou equipamento necessário à execução dos serviços. 

10.5. Não será admitida em nenhuma hipótese a improvisação de ferramentas e utilização de ferramentas 

inadequadas ou utilização de instrumentos que não tenham sido aferidos. Caberá à CONTRATADA a 

responsabilidade de guarda e conservação de seu ferramental e instrumentos. 

10.6. A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE e terceiros por atos, falhas ou omissões 

suas. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas e danos e indenizações 

oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, 

em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte da CONTRATANTE. 

10.7. A CONTRATADA deverá executar, quando necessário ou ainda, quando solicitado pela 

CONTRATANTE sinalização de segurança conforme legislação vigente, inclusive no que diz respeito a 

isolamento de área de trabalho, visando também, onde necessário, a proteção de terceiros. 

10.8. A CONTRATADA providenciará a retirada imediata de detritos e sobras de material após a 

conclusão das operações relativas ao serviço executado, mantendo a limpeza e organização do local. O 

descarte adequado dos resíduos gerados será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo arcar 

exclusivamente com o correspondente custo sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 

10.9. Quando houver a necessidade de realizar deslocamentos ou modificações nos equipamentos e 

elementos existentes, a fim de facilitar a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá solicitar 

autorização expressa do Gestor de Contratos. Caso a alteração seja autorizada, deverá ser realizada sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

10.10. A inobservância das presentes especificações implicará na aceitação parcial ou na rejeição 

total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer a parcela ou objeto integral recusado sem direito à 

indenização. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA -  A CONTRATADA obriga-se a: 

11.1. Executar fielmente o ajustado, prestando os serviços descritos neste Anexo. 

11.2. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

11.3. Efetuar os serviços no local, prazos e condições estipulados neste Anexo. 
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11.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado. 

11.5. Reparar ou corrigir os serviços que executar, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se 

verificarem falhas ou defeitos, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados da data 

da respectiva comunicação, por escrito. 

11.6. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços, fornecendo 

toda e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização dos mesmos; 

11.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da 

execução do objeto da presente licitação, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, 

trabalhistas, fundiárias, enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam 

e mesmo que não expressas no contrato; 

11.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.9. Arcar com todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os 

serviços ajustados; 

11.10. Disponibilizar número de telefone específico para atendimento dos casos emergenciais, cujo 

atendimento deverá se dar em qualquer dia da semana e em qualquer horário; 

11.11. A Contratada deverá manter todos os funcionários devidamente identificados com uniformes e 

crachás, bem como todos os EPI’s correspondentes às funções desempenhadas. 

11.12. Disponibilizar mão de obra especializada para apoio a todas as situações de manutenção; 

11.13. Toda a danificação nos pisos, forros, paredes, lajes e tetos, decorrentes de manutenção, deverão 

ser reparados pela CONTRATADA, sem ônus adicional à 

CONTRATANTE, de modo a restituir ao local alterado a sua originalidade, obedecendo ao padrão do 

imóvel; 

11.14. Repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, qualquer objeto desta Autarquia e/ou de 

terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus técnicos, responsáveis pela manutenção dos 

referidos bens. 

11.15. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes. 

11.16. Solicitar em tempo hábil todas as informações de que necessitar para o cumprimento de suas 

obrigações contratuais; 

11.17. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do 

Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Constituem-se obrigações da CONTRATANTE: 

12.1. Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do presente instrumento. 

12.2. Emitir a Ordem de Serviço; 

12.3. Atestar a Nota Fiscal de acordo com os serviços efetuados, quando em conformidade com o 

presente contrato, encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao pagamento; 
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12.4. Fiscalizar e inspecionar os serviços verificando o cumprimento das especificações técnicas, 

podendo submetê-los a testes de aceitação e, rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado. 

12.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos. 

12.6. Providenciar a aquisição de peças e materiais de sua responsabilidade e disponibilizá-los à 

CONTRATADA; 

 

13.  DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

13.1. Mensalmente, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, contemplando o valor total dos serviços 

efetuados no mês anterior. 

 

13.1.1. A CONTRATADA obriga-se a inserir na Nota Fiscal/Fatura o valor da contribuição previdenciária a 

ser retida pela CONTRATANTE, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009. 

 

13.1.2. Independentemente da previsão contida no subitem acima, fica a CONTRATADA obrigada a 

comprovar sua regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com a 

Seguridade Social (CND), por ocasião do recebimento dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. 

 

13.1.3. Constatada eventual irregularidade, fica facultada à Administração a possibilidade de reter os 

pagamentos devidos, oficiando, ato contínuo, o INSS ou o Conselho Curador do FGTS, fazendo constar 

dos autos tal providência, sem prejuízo da adoção das sanções contratuais cabíveis. 

 

13.2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, todo dia 25 do mês subsequente a 

prestação dos serviços, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida no começo de cada mês, com 

a aceitação da unidade fiscalizadora do contrato, que ficará a cargo do Departamento Administrativo e 

Financeiro - DEAFIN, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências. Eventuais 

boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos. 

 

13.3. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão considerados como inexistentes para 

todos os fins e efeitos. 

 

13.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as 

devidas correções. Neste caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da apresentação 

da Nota Fiscal / Fatura, sem incorreções; 

 

13.5. A CAPEP-SAÚDE suspenderá o pagamento de qualquer fatura quando houver pendência e/ou 

imperfeições no objeto contratado, sendo que nenhum pagamento isentará a Contratada de suas 

responsabilidades contratuais e civis. 
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14. VIGÊNCIA 

14.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua 

assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Santos, 

podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do 

art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. A publicação do extrato deverá ser providenciada até o quinto dia útil 

do mês subsequente ao da assinatura do instrumento contratual. 

14.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja 

interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

15.  DO FORNECIMENTO DE PEÇAS 

 

15.1. O Contrato não abrange o fornecimento de peças ou componentes danificados, necessários ao 

perfeito funcionamento do equipamento. Quando imprescindível sua aquisição, a Contratada deverá 

comunicar à unidade gerenciadora do contrato tal fato por escrito, com a indicação da(s) peça(s) 

necessária(s) para que seja providenciada a aquisição por meio de outro processo, a qual se subordinará 

às regras insertas na Lei nº 8666/93. 

 

16.  VISTÓRIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 

16.1. A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00, no seguinte local: Caixa 

de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP SAÚDE, sito a Av. General Francisco 

Glicério, 479 – Pompeia, Santos/SP mediante agendamento através do telefone (13) 3205-5020, ramal 

217 ou 230, com as Sras. Rosa Fortes, reg. 15.480-7 e Marcella Tamberi Lopes, reg. 95-0. 

 

17.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

17.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão Eletrônico correrão por conta da dotação  

orçamentária consignada sob o nº 33.10.04.122.0091.2504.04.3.3.90.39.17.110.0000; 

 

18.  DA VINCULAÇÃO 

18.1. Consideram−se integrantes do "Instrumento Contratual" o Termo de Referência, Anexos; a Proposta 

de Preços da CONTRATADA e demais documentos pertinentes, independente de transcrição. 
 

19.  DO REAJUSTE 

19.1. O reajuste dos preços contratados obedecerá a periodicidade anual e será contado a partir da data 

da apresentação da proposta. 

19.2. Como critério de reajuste dos preços será adotada a variação do índice do IPCA – IBGE (índice de 

Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apurado no 

período. 
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ANEXO II  

Processo nº 61.468/2021-51 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 

 

Local e data 

DADOS DA EMPRESA: 

Ao Pregoeiro 

Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos 

OBJETO: Constitui objeto do presente Edital a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA DOS APARELHOS DE 

AR CONDICIONADO DOS TIPOS SPLIT, JANELA E PISO TETO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E 

EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS E DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) 

QUANDO NECESSÁRIOS, LOCALIZADOS NA CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL DE SANTOS (CAPEP-SAÚDE), SITO A AVENIDA GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO 

N° 479 - POMPÉIA – SANTOS/SP, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, de acordo com as 

condições e especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

Senhor(a) Pregoeira(a) 

Após observadas todas as condições do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe e seus Anexos, vimos 

apresentar a nossa proposta de preços para prestação dos serviços acima especificados, conforme 

abaixo: 

 

LOTE 1 

(COTA EXCLUSIVA ME / EPP / COOP 

Item Descrição do Serviços 
Valor 

Mensal 

Valor  

12 

meses 

1 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA DOS 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

Período de 12 meses 

R$ R$ 

 

RELAÇÃO DE QUANTIDADE / BTU’s 

MARCA BTU’s TIPO 
VALOR 

MENSAL R$ 
VALOR ANUAL 

R$ 

Springer 9000 Split   

Springer 12000 Janela   

Springer 10000 Janela   
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Springer 12000 Janela   

Springer 10000 Janela   

Springer 10000 Janela   

Carrier 24000 Split   

Springer 10000 Janela   

LG Gold 18500 Janela   

Comfee 18000 Split   

Komeco 7000 Janela   

Carrier 48000 Split   

Springer 12000 Split   

Springer 12000 Janela   

Springer 12000 Janela   

Carrier 24000 Split   

Comfee 18000 Split   

Springer 10000 Janela   

Agratto 12000 Split   

Agratto 12000 Split   

Agratto 18000 Split   

LG Gold 7500 Janela   

TOTAL 22   

 
Declaramos que no preço ofertado para cada Item já estão inclusas todas e quaisquer despesas com mão 

de obra, auxílio alimentação ou refeição, vales transporte e quaisquer outras vantagens pagas aos 

empregados, uniformes, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer 

despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim, 

todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários à perfeita execução do objeto 

da licitação. 

Declaramos que estamos cientes e que concordamos com as condições e exigências contidas no Edital e 

seus Anexos. 

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (noventa) dias, contado da data de 

abertura do Pregão Eletrônico. 

Local/Data: ________________________________________ 

Dados do representante legal da empresa para fins de assinatura do Contrato: 

Nome: ____________________________________________________________ 

RG: _______________________________________________________________ 

CPF: ______________________________________________________________ 

Cargo/Função: _____________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

Identificação e assinatura do responsável sob carimbo 
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OBSERVAÇÃO: 

A proposta deve ser datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da 

empresa ou por seu procurador. 

O modelo de proposta deste Anexo tem por objetivo facilitar o trabalho das empresas interessadas, 

admitindo-se adaptações e acréscimos desde que não seja ocultada, retirada ou alterada qualquer 

informação contida no modelo. 
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ANEXO III  

Processo nº 61.468/2021-51 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES 

 

(Usar papel timbrado do licitante)  

Local e data 

Ao Pregoeiro 

Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos 

 

A _______________________________ (completar com nome ou razão social do licitante), CNPJ 

n.º_____________________ , situada ____________________________(completar  com  endereço),  por  

intermédio  de  seu  representante  legal,  o  (a) _________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº___________________e do CPF nº.__________________, DECLARA, sob as penas da lei 

e para o específico fim habilitação no presente Pregão Eletrônico, que: 

a) Não se encontra, a qualquer título, suspensa do seu direito de participar de licitações ou de contratar com 

o Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação; 

b) Não se encontra, a qualquer título, sujeita à declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação; 

c) Não é e não possui dentre seus sócios titulares de mandato eletivo; 

d) Não se encontra nos termos da legislação em vigor ou do Edital do Pregão em epígrafe, sujeita a qualquer 

impedimento legal para sua regular habilitação ou eventual contratação que deste procedimento possa 

decorrer. 

 

Assim sendo, para os devidos fins de direito, possuindo poderes legais para tanto, firmo a presente. 

Santos,          de                    de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal, RG nº e CFP/MF nº ) 
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ANEXO IV 

Processo nº  61.468/2021-51 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA – INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCISO V DO ARTIGO 

27 DA LEI N°. 8.666/93.  

 

(Usar papel timbrado do licitante)  

Local e data 

Ao Pregoeiro 

Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos 

A _____________________________ (completar com nome ou razão social do licitante), CNPJ/MF 

n.º________________________  , situada_______________________________    (completar  com  

endereço),  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o  (a)____________________________, 

portador 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 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Santos,       de                    de 2021. 

 

 

(Assinatura do Representante Legal, RG nº e CFP/MF nº) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima sobre a contratação de aprendiz. 
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ANEXO V 

Processo nº  61.468/2021-51 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

(Usar papel timbrado do licitante)  

Local e data 

Ao Pregoeiro 

Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos 

Pregão Eletrônico nº  

 

A _____________________________ (completar com nome ou razão social do licitante), CNPJ/MF 

n.º________________________  , situada_______________________________    (completar  com  

endereço),  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o  (a)____________________________, 

portador da Carteira de Identidade nº_________________ e do CPF nº. _____________________, 

DECLARA sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que 

é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a participar do procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS.  

 

Santos,          de                    de 2021. 

 

 

(Assinatura do Representante Legal, RG nº e CFP/MF nº) 
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ANEXO VI 

Processo nº  61.468/2021-51 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 

 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

 

(Usar papel timbrado do licitante)  

Local e data 

Ao Pregoeiro 

Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos 

Pregão Eletrônico nº  

 

A Empresa _____________________________, CNPJ nº ________________,endereço completo 

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

_______________________________, portador da Carteira de  Identidade nº ____________________ e 

do CPF  nº________________________ atesta, para os fins que se fizerem necessários, que o (a) 

Empresa (licitante)  , inscrita  no CNPJ/MF nº ________________, prestou (ou está prestando) para 

esta empresa os serviços de 

______________________________________________________________ (descrever neste espaço os 

serviços e quantidades observando o disposto no escopo deste Edital), de forma satisfatória e com boa 

qualidade, nada constando em nossos registros, até a presente data, o que o(a) desabone comercialmente 

ou tecnicamente. 

 

Santos,          de                    de 2021. 

 

(Assinatura do Representante Legal, RG nº e CFP/MF nº) 
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ANEXO VII 

Processo nº  61.468/2021-51 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 

ORDEM DE SERVIÇO N° 0XX/2021 
 

Processo Administrativo Nº:  61.468/2021-51 
 

Empenho Nº:  

Pregão Eletrônico Nº: 010/2021  

Dotação Orçamentária Nº: 33.10.04.122.0091.2504.04.3.3.90.39.17.110.0000 
 

Unidade Requisitante: Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN  

(razão social da empresa)     , CNPJ/MF nº                         , estabelecida na           – CEP   Tel:(0XX)     , por seu 
representante legal, tendo sido aceita a proposta que apresentou no pregão eletrônico em epígrafe e sendo-lhe 
adjudico o respectivo objeto, tendo sido aceita a proposta que apresentou no processo administrativo em 
epígrafe e sendo-lhe adjudicado o objeto, deverá fornecer a Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal 
de Santos – CAPEP-SAÚDE, CNPJ/MF Nº 58.197.948/0001-69, Inscrição Estadual: Isento, CEP: 11.065-403 – 
com sede Av. General Francisco Glicério, nº 479 – Pompeia – Santos/SP, o objeto abaixo discriminado: 
 

Item Descrição do material/serviço Qtde. 
Vlr. 

Mensal.  
 R$ 

Vlr. Total  
 R$ 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E 
CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
DOS TIPOS SPLIT, JANELA E PISO TETO, INCLUINDO MÃO 
DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS E 
DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) 
QUANDO NECESSÁRIOS, LOCALIZADOS NA CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 
SANTOS (CAPEP-SAÚDE), SITO A AVENIDA GENERAL 
FRANCISCO GLICÉRIO N° 479 - POMPÉIA – SANTOS/SP, 
PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES 

   

Valor Total desta 
OS: 

 

 
 

Local para 
execução dos 

serviços 

Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos - CAPEP-SAÚDE – Av. 
General Francisco Glicério, 479 – Pompeia – Santos/SP – CEP: 11065-403. 
De segunda a sexta-feira, no horário das 9 às 16:30 horas. 
Tel.: (13) 3205-5030 

Condição de Pagamento:  A FORNECEDORA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, contemplando o valor total do 
fornecimento efetuado. 
Penalidades: 
I - 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado; 

II - 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início dos serviços; 

III - 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese 

de serviços incompletos; 

IV - No caso de descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato, a Contratada ficará sujeita à multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

Observações: 
 Fazer constar da Nota fiscal o número da Nota de Empenho; 
 Frete, embalagem e impostos inclusos no(s) preço(s) acima; 
 Fazer constar na Nota Fiscal, o local (nome do órgão) e endereço para entrega do serviço. 
 Fazer constar na Nota Fiscal os dados bancários para pagamento. 
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ANEXO VIII 

Processo Administrativo nº  61.468/2021-51 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 

 
ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 

 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva dos 
aparelhos de ar condicionado do tipo Split, janela e piso teto, incluindo mão de obra, equipamentos, carga 
de gás, troca de peças tais como capacitores, sensores, termostato e relés da Caixa de Assistência ao 
Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP SAÚDE. 
 
 
Atesto pelo presente que o representante da empresa abaixo discriminada, compareceu nesta data, para 
verificar as condições de execução dos serviços e recebeu as informações adicionais que o mesmo julgou 
necessárias para a elaboração da sua proposta. 
 
Empresa: ____________________________________________________ 
 
Nome do Representante: 
 
____________________________________________________  
 
Documento de Identidade:  
 
 

 
 
Santos, _______/________/2021 

 
 

 
________________________________ 
Representante da CAPEP-SÁUDE 
(carimbo) 
 
 
De acordo 
 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do Representante  
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ANEXO IX  
MINUTA DE CONTRATO  

CONTRATO N° ____ /2021 

PROCESSO CAPEP N°  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SANTOS – CAPEP-SAÚDE E A EMPRESA 

________________________________ CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA DOS 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS SPLIT, 

JANELA E PISO TETO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E 

EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS E DESINSTALAÇÃO E 

REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) QUANDO 

NECESSÁRIOS, LOCALIZADOS NA CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SANTOS (CAPEP-SAÚDE), SITO A AVENIDA GENERAL 

FRANCISCO GLICÉRIO N° 479 - POMPÉIA – SANTOS/SP,  

DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I 

DESTE EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL DE SANTOS – CAPEP-SAÚDE, Autarquia de direito público interno, doravante 

simplesmente denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida General Francisco Glicério, 479 em 

Santos/SP, inscrito no CNPJ sob n° 58.197.948/0001-69, neste ato representada pela Sra. Presidente 

da CAPEP-SAÚDE, Sra. GILVÂNIA KARLA BELTRÃO NUNES ALVARES, nos termos do Decreto n,° 

5.518, de 18 de fevereiro de 2010, com alteração introduzida pelo Decreto n° 7.320/2015 e de outro lado 

a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxx,  n° xxx, Bairro xxxxxxx, 

xxxxxxx, CEP: xx.xxx-xxx, inscrita no CNPJ sob n° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, doravante designada 

simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da 

Cédula de Identidade RG n° xxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF/MF n° xxxxxxxxxxxxxx, foi dito que tendo 

sido aceita a proposta que apresentou, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 

010/2021, Processo Administrativo n° 61.468/2021-51 , da CONTRATANTE, cujo teor declara 

expressamente conhecer e aceitar, e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, vem assinar este 

Contrato, na qualidade de CONTRATADA, concordando com os termos e as condições, pelos quais 

desde já se obriga: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E 

CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS SPLIT, JANELA E PISO TETO, 

INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS E DESINSTALAÇÃO E 

REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) QUANDO NECESSÁRIOS, LOCALIZADOS NA CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS (CAPEP-SAÚDE), SITO A AVENIDA 



Processo nº 61.468/2021-51 

 
 

 

Avenida General Francisco Glicério, 479 – Pompeia – Santos – SP – CEP 11065-427 

Tel.: (+55 13) 3205-5020 • Tel.: (+55 13) 3205-5030 

E-mail: comlic@capepsaude.com.br 
 

GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO N° 479 - POMPÉIA – SANTOS/SP,  PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 

MESES, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da 

proposta da CONTRATADA que compõe o ANEXO ÚNICO deste instrumento e demais documentos 

constantes do processo administrativo em epígrafe. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços deverão ser iniciados impreterivelmente em até 10 (dez) dias úteis 

após a data de recebimento da Ordem de Inicio de Serviço expedida pelo Departamento Administrativo e 

Financeiro (DEAFIN). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: Atribui-se a este Contrato o valor 

anual estimado de R$ _________ (___________). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE: O reajuste dos preços contratados obedecerá à periodicidade 

anual e será contado a partir da data da assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO UNICO: Como critério de reajuste dos preços será adotado a variação do índice do IPCA 

– IBGE (índice de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), apurado no período. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de Contrato será de 

12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Município de Santos, podendo ser prorrogado por interesse da CONTRATANTE 

até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. A publicação do 

extrato deverá ser providenciada até o quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura do instrumento 

contratual. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATO poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 

8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO: Mensalmente, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, 
contemplando o valor total dos serviços efetuados no mês anterior. 
 

PARAGRÁFO PRIMEIRO: A CONTRATADA obriga-se a inserir na Nota Fiscal/Fatura o valor da 

contribuição previdenciária a ser retida pela CONTRATANTE, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 

971, de 13.11.2009. 

 

PARAGRÁFO SEGUNDO: Independentemente da previsão contida no subitem acima, fica a 

CONTRATADA obrigada a comprovar sua regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e com a Seguridade Social (CND), por ocasião do recebimento dos pagamentos devidos 

pela CONTRATANTE. 

 

PARAGRÁFO TERCEIRO: Constatada eventual irregularidade, fica facultada à Administração a 

possibilidade de reter os pagamentos devidos, oficiando, ato contínuo, o INSS ou o Conselho Curador do 

FGTS, fazendo constar dos autos tal providência, sem prejuízo da adoção das sanções contratuais 

cabíveis. 

 

PARAGRÁFO QUARTO: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, todo dia 25 do 

mês subsequente a prestação dos serviços, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida no começo 

de cada mês, com a aceitação da unidade fiscalizadora do contrato, que ficará a cargo do Departamento 
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Administrativo e Financeiro - DEAFIN, que a encaminhará ao setor competente para as devidas 

providências. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para 

todos os fins e efeitos. 

 

PARAGRÁFO QUINTO: Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão considerados como 

inexistentes para todos os fins e efeitos. 

 

PARAGRÁFO SÉTIMO: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA para as devidas correções. Neste caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a 

partir da apresentação da Nota Fiscal / Fatura, sem incorreções; 

 

PARAGRÁFO OITAVO: A CAPEP-SAÚDE suspenderá o pagamento de qualquer fatura quando houver 

pendência e/ou imperfeições no objeto contratado, sendo que nenhum pagamento isentará a Contratada 

de suas responsabilidades contratuais e civis. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Compõem a descrição, quantidade, marca, BTU’s, tipo e localização dos 

equipamentos deste ANEXO conforme a seguir: 

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS / BTU’s 

MARCA BTU’s TIPO LOCALIZAÇÃO 

Springer 9000 Split Arquivo 

Springer 12000 Janela Deafin – Recepção 

Springer 10000 Janela Deafin – Chefia 

Springer 12000 Janela Deafin – RH 

Springer 10000 Janela Deafin – Téc. De Contabilidade 

Springer 10000 Janela Deafin – Contadoras 

Carrier 24000 Split Secomut 

Springer 10000 Janela Sala Técnica 

LG Gold 18500 Janela Assistência Social 

Comfee 18000 Split Faturamento – Recepção 

Komeco 7000 Janela Faturamento – Chefia 

Carrier 48000 Split Faturamento 

Springer 12000 Split Presidência – Recepção 

Springer 12000 Janela Presidência 

Springer 12000 Janela Sala ao lado da presidência 

Carrier 24000 Split Comlic / Compras 

Comfee 18000 Split Jurídico 

Springer 10000 Janela Informática 

Agratto 12000 Split Telefonistas 

Agratto 12000 Split Hall da copa 

Agratto 18000 Split Sala de reunião 

LG Gold 7500 Janela Reserva 

TOTAL 22 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO: Os serviços compreendem a manutenção preventiva mensal 

e a manutenção corretiva, conforme condições aqui estabelecidas. 
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PARAGRÁFO ÚNICO: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva compreenderão todos os 

equipamentos relacionados na Cláusula Sexta e novos aparelhos, após o término do período de garantia, 

que venham a ser instalados em substituição aos existentes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Compreende os serviços de manutenção 

preventiva: 

I. Conservação dos equipamentos em condições de operação, incluindo ajustes, regulagens, limpeza 

interna, lubrificação, controle geral de funcionamento, testes e outros, com vistas à manutenção das 

condições de uso e segurança. 

II. Mensalmente, a Contratada deverá apresentar relatório da manutenção preventiva realizada, o qual 

deverá ser recebido e protocolado pelo Departamento Administrativo e Financeiro (DEAFIN) para que se 

possa efetuar acompanhamento quanto à frequência da manutenção, exercer controle de prazos de 

garantia, avaliação dos custos e qualidade dos serviços. 

 

CLÁUSULA NOVA – DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: Compreende os serviços de manutenção 

corretiva: 

I. Consertos e/ou reparos que forem necessários até o restabelecimento das condições normais de 

funcionamento do aparelho. 

II. Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, eventuais ou emergenciais tratam da 

execução dos trabalhos necessários e suficientes para a imediata correção de defeitos e anormalidades 

dos equipamentos, a fim de que seja retomada sua utilização de forma segura, eficiente e econômica, 

devendo ser preferencialmente realizados de segunda à sexta-feira, no horário das 9:30 às 16:30 horas. 

III. Os chamados para a execução da manutenção corretiva serão efetuados das 09h00 às 17h00, de 

segunda à sexta feira, para atendimento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data da 

comunicação através de e-mail para abertura de chamado técnico. 

IV. Os chamados deverão ser atendidos durante todos os dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, nos casos em que constatada a emergência dos serviços. 

V. O serviço de manutenção corretiva deverá ser concluído no prazo de até 03 (três) dias úteis, salvo 

quando justificada a necessidade de aquisição de peças ou componentes, devendo a Contratada informar 

por escrito o prazo necessário para conclusão dos serviços, limitado a 15 (quinze) dias úteis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços compreendem: 

a. Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais. 

b. Verificar e efetuar a limpeza da serpentina do evaporador. 

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

d. Verificar grades de ventilação/ exaustão. 

e. Medir e registrar as temperaturas do ar de insuflamento, retorno e ambiente. 

f. Efetuar reaperto de terminais, parafusos e molas. 

g. Verificar as condições das fiações, terminais e contatos elétricos. 

h. Limpar o sistema de drenagem da bandeja de água condensada. 
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i. Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. 

j. Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo). 

k. Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor). 

l. Verificar filtro secador na linha de liquido refrigerante. 

m. Verificar carga de gás refrigerante e a existência de vazamentos. 

n. Verificar nível de óleo do compressor. 

o. Verificar e calibrar os dispositivos de segurança: pressostatos de alta/baixa, relés térmicos, 

termostatos e fusíveis. 

p. Lubrificar os mancais dos motores. 

q. Verificar e limpar a serpentina do condensador. 

r. Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores. 

s. Verificar o protetor térmico do compressor. 

t. Verificar e limpar os rotores dos ventiladores. 

 

PARAGRÁFO PRIMEIRO - DOS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO: 

I. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, bem 

como seu transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação 

dos serviços de manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no preço 

do serviço os correspondentes custos. 

II. Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer pagamento adicional, de 

todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a viabilizar os trabalhos dos profissionais 

envolvidos na execução do objeto contratual, bem como imprescindíveis à execução dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, tais como: álcool, água destilada, óleos 

lubrificantes, detergentes, sabões, vaselina, estopas, panos, utensílios e produtos químicos de limpeza, 

graxas e desengraxantes, desincrustantes, produtos antiferrugem, solventes, materiais de escritório, fitas 

isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos, buchas, parafusos, lixas, escovas de aço e nylon, 

massa de vedação, material de soldagem, brocas e outros similares. 

III. A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá fornecer, sem fazer jus a 

pagamento adicional, o seguinte MATERIAL DE REPOSIÇÃO: fluidos e gás refrigerante. 

IV. A CONTRATADA deverá considerar, na sua proposta de preço, os custos correspondentes ao 

atendimento aos itens I ao III. 

V. A CONTRATADA tem a obrigação de verificar, diagnosticar e executar, o correspondente serviço 

de manutenção corretiva (substituição de peças, recomposição, reparo, conserto, etc.). 

VI. A CONTRATANTE será a responsável pela aquisição de todas as peças necessárias para a 

realização das manutenções corretivas. 

VII. A aquisição de peças será realizada após apresentação, pela CONTRATADA, de relatório 

justificando a necessidade, indicando obrigatoriamente o número de patrimônio do aparelho que necessita 

das peças, a marca e modelo, bem como a descrição detalhadas das peças necessárias e em quantidade 

suficiente para realizar o reparo. 

VII. As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da CONTRATANTE, devendo 
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por ocasião do término dos respectivos trabalhos, serem entregues pela CONTRATADA ao Gestor de 

Contratos. 

 

PARAGRÁFO SEGUNDO – OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM 

COMO OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE: 

I. Às recomendações dos fabricantes e as instruções constantes de normas técnicas indicadas para a 

elevação da vida útil e melhoria do rendimento dos equipamentos; 

II. À NBR 16.401 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitário; 

III. À NBR 14.679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de 

higienização; 

IV. Às normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Ministério da Saúde; 

V. Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 

VI. Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do 

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

VII. Às disposições legais pertinentes; 

VIII. Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA deverá utilizar somente 

produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a utilização de substâncias 

classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou que venham causar danos ou 

corrosões nos equipamentos de ar condicionado. 

IX. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

X. A CONTRATADA deverá possuir todas as ferramentas e instrumentos necessários para cumprimento 

das obrigações contratuais. A CONTRATANTE  

não fornecerá nenhum tipo de ferramenta ou equipamento necessário à execução dos serviços. 

XI. Não será admitida em nenhuma hipótese a improvisação de ferramentas e utilização de ferramentas 

inadequadas ou utilização de instrumentos que não tenham sido aferidos. Caberá à CONTRATADA a 

responsabilidade de guarda e conservação de seu ferramental e instrumentos. 

XII. A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE e terceiros por atos, falhas ou omissões 

suas. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas e danos e indenizações 

oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em 

nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte da CONTRATANTE. 

XIII. A CONTRATADA deverá executar, quando necessário ou ainda, quando solicitado pela 

CONTRATANTE sinalização de segurança conforme legislação vigente, inclusive no que diz respeito a 

isolamento de área de trabalho, visando também, onde necessário, a proteção de terceiros. 

XIV. A CONTRATADA providenciará a retirada imediata de detritos e sobras de material após a conclusão 

das operações relativas ao serviço executado, mantendo a limpeza e organização do local. O descarte 

adequado dos resíduos gerados será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo arcar 

exclusivamente com o correspondente custo sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 

XV. Quando houver a necessidade de realizar deslocamentos ou modificações nos equipamentos e 

elementos existentes, a fim de facilitar a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá solicitar 
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autorização expressa do Gestor de Contratos. Caso a alteração seja autorizada, deverá ser realizada sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

XVI. A inobservância das presentes especificações implicará na aceitação parcial ou na rejeição total dos 

serviços, devendo a CONTRATADA refazer a parcela ou objeto integral recusado sem direito à 

indenização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: A Gestão administrativa do Contrato 

ficará sob a responsabilidade do Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN, ou o setor/servidor 

que o mesmo designar. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade do Departamento 

Administrativo e Financeiro - DEAFIN desta autarquia, ou setor/servidor que o mesmo designar. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE podem sustar qualquer trabalho que esteja sendo 

executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As decisões e as providências que ultrapassarem a competência da gestão 

serão encaminhadas à Presidência da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, 

consoante o disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Os fiscalizadores darão ciência à Presidência da CONTRATANTE, conforme 

determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de 

imperfeições técnicas, e na ocorrência desses fatores, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Constituem-se 

obrigações da CONTRATANTE: 

I.Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do presente instrumento. 

II.Emitir a Ordem de Inicio de Execução de Serviço.  

III.Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com os serviços efetuados, quando em conformidade com o 

presente contrato, encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao pagamento. 

IV.Fiscalizar a execução do ajuste, providenciando as demais solicitações escritas.  

V.Fiscalizar e inspecionar os serviços verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo 

submetê-los a testes de aceitação e, rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado. 

VI.Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, 

informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A Contratada obriga-se 

a: 

I.  Executar fielmente o ajustado, prestando os serviços descritos neste contrato. 

II.  Efetuar os serviços no local, prazos e condições estipulado  este instrumento. 

III.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital; 

IV.  Reparar ou corrigir os serviços que executar, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se 

verificarem falhas ou defeitos, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados da data 

da respectiva comunicação, por escrito, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 

indevido; 

V.  Aplicar materiais auxiliares e lubrificantes especiais necessários quando da substituição ou colocação 

de componentes e/ou peças; 

VI.  Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços, fornecendo toda 

e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização dos mesmos; 

VII.  Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da 

execução do objeto da presente licitação, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, 

trabalhistas, fundiárias, enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam 

e mesmo que não expressas no contrato; 

VIII.  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

IX.  Arcar com todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços 

ajustados; 

X.  Disponibilizar número de telefone específico para atendimento dos casos emergenciais, cujo 

atendimento deverá se dar em qualquer dia da semana e em qualquer horário; 

XI.  A Contratada deverá manter todos os funcionários devidamente identificados com uniformes e 

crachás, bem como todos os EPI’s correspondentes às funções desempenhadas. 

XII.  A Contratada será integralmente responsável por quaisquer danos causados a bens públicos ou a 

terceiros durante a execução dos serviços, salvo os decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

XIII.  Toda a danificação nos pisos, forros, paredes, lajes e tetos, decorrentes de manutenção, deverão ser 

reparados pela CONTRATADA, sem ônus adicional à CONTRATANTE, de modo a restituir ao local 

alterado a sua originalidade, obedecendo ao padrão do imóvel; 

XIV.  Repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, qualquer objeto desta Autarquia e/ou de 

terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus técnicos, responsáveis pela manutenção dos 

referidos bens. 

XV.  Prestar serviços eventuais, incluindo materiais e mão-de-obra, compreendendo: desinstalação e 

reinstalação de equipamentos no mesmo local, decorrente de alteração do espaço interno da Unidade; 

mudança e/ou remanejamento para outra Unidade; 

XVI.  Custear as despesas de combustível, manutenção, ferramentas, material de segurança, uniforme, 

peças, acessórios, motoristas, ajudantes e alimentação, conforme o caso; 

XVII.  Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação, em consonância com 
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o artigo 55, inciso XIII da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 

XVIII.  Solicitar em tempo hábil todas as informações de que necessitar para o cumprimento de suas 

obrigações contratuais;  

XIX.  Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do 

Contrato, sem prévia autorização do Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORNECIMENTO DE PEÇAS: O Contrato não abrange o 

fornecimento de peças ou componentes danificados, necessários ao perfeito funcionamento do 

equipamento. Quando imprescindível sua aquisição, a Contratada deverá comunicar à unidade 

gerenciadora do contrato tal fato por escrito, com a indicação da(s) peça(s) necessária(s) para que seja 

providenciada a aquisição por meio de outro processo, a qual se subordinará às regras insertas na Lei nº 

8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Garantida a defesa prévia, a 

inexecução total ou parcial do Contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, 

sujeitarão a CONTRATADA, sem prejuízo da rescisão do Contrato, às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período 

não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até 

que seja promovida a reabilitação; declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme Art. 87, inciso III da Lei 

8666/93. 

d) Outras penalidades previstas da legislação correlata.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes multas: 

I - Multa correspondente a 1/3 (um terço) do valor contratado, no caso de inexecução total do Contrato; 

II – Multa de 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento de 

contrato, na hipótese de entrega de parte dos trabalhos ou dos serviços incompletos;  

III - Multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou 

conclusão dos serviços, de acordo com o estipulado na cláusula segunda deste contrato. 

IV - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de não cumprimento de qualquer 

outra cláusula ou condição do Contrato. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas poderão ser descontadas de eventuais créditos da CONTRATADA, 

que desde já fica a contratante autorizada a assim proceder.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não 

terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a CONTRATADA do pagamento de indenização por 
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perdas e danos que eventualmente venha a dar causa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESCISÃO: Este Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 

unilateralmente, a juízo exclusivo do CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, 

conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei n° 8.666/93, se a CONTRATADA deixar de executar na sua 

totalidade ou parcial do ajustado no prazo, quantidades e condições estipulados no presente Contrato ou 

na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pelo CONTRATANTE, ou ainda nas demais 

hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:  O instrumento do contrato poderá ainda ser rescidido mediante acordo expresso 

entre as partes.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente 

contratação correrão a conta da Dotação Orçamentária nº........., Fonte …, Nota de Empenho n°........., 

emitida em....... Ou outra(s) que vier(em) substituí-la, ou suplementá-la, se necessário. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução deste Contrato a Lei Federal 

n° 8.666/93, concomitantemente e nos casos omissos, a Lei 10.406/2002 sob o § 6º do art. 32 da legislação 

licitatória retro mencionada. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: Será competente o foro da Comarca de Santos para dirimir 

quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que o seja, em obediência ao § 2º do art. 55 da Lei n° 8666/93.  

 

E, por estarem assim de perfeito acordo, assinam o presente instrumento, decorrente do Pregão Eletrônico 

n° ...... em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas adiante identificadas, 

para que surta todos os efeitos legais, pelo que eu, Marcella Tamberi Lopes – Estagiária de Administração, 

Registro 95-0, o digitei, assino______________________________, e pelo que eu conferi, Rosa Maria 

Fortes – Membro da Comissão Permanente de Licitações, Registro 15.480-7, dato e 

assino________________________________. 

Santos, ____/____ / 2021. 

 

 

 

Presidente  – CAPEP-SAÚDE 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

 

Testemunha  

 

Testemunha  
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

                     (Contratos) 

 

CONTRATANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS – 

CAPEP-SAÚDE 

CONTRATADA:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):              – CAPEP-SAÚDE 

OBJETO: O objeto do presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA DOS 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS SPLIT, JANELA E PISO TETO, INCLUINDO MÃO 

DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS E DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO 

(REMANEJAMENTO) QUANDO NECESSÁRIOS, localizados na Caixa de Assistência ao Servidor Público 

Municipal de Santos (CAPEP-SAÚDE), sito a Avenida General Francisco Glicério n° 479 - Pompéia – 

Santos/SP,  pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições e especificações constantes 

do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo; 

b) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser 

comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Santos,  / ____ /2021. 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: GILVÂNIA KARLA NUNES BELTRÃO ÁLVARES 

Cargo: Presidente da CAPEP-SAÚDE 

CPF: xxxxxxxxxx  

RG: xxxxxx 

Data de Nascimento: xxxxxxx 

E-mail institucional: xxxxxxxxxxx 

E-mail pessoal: xxxxxxxxxxx 

Telefone(s): (13) 3205-5021 

mailto:gilvaniakarla@msn.com
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Assinatura: __________________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

RG:  

Data de Nascimento:  

E-mail institucional:  

E-mail:  

Telefone(s):  

 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO LC-03 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TCE-SP - INSTRUÇÃO 

02/2016 - (TC- A-011476/026/16) 

 

 

CONTRATANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS – 

CAPEP-SAÚDE 

CNPJ N°: 58.197.948/0001-69 

CONTRATADA:   

CNPJ Nº:  

CONTRATO Nº: - CAPEP 

DATA DA ASSINATURA: _____/_____/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS SPLIT, 

JANELA E PISO TETO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS E 

DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) QUANDO NECESSÁRIOS, LOCALIZADOS 

NA CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS (CAPEP-SAÚDE), 

SITO A AVENIDA GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO N° 479 - POMPÉIA – SANTOS/SP, DE ACORDO 

COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I 

DESTE EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

VALOR TOTAL:  

 

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, 

que os demais documentos originais, atinentes ao correspondente instrumento, encontram-se no 

respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

Santos, ______/__ / 2021 

 

_________________________________ 

 
Presidente 

CAPEP-SAÚDE 


