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EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020/DPE/PI 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03000/2019 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO 

ADJUDICAÇÃO: POR LOTE 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Pregoeira Fernanda 

Márcia de Lima Silva, formalmente designada pela Portaria GDPG nº 248/2020, por meio do 

BANCO DO BRASIL S.A. e da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET 

torna público que, de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 

10.024/2019, Decreto Estadual nº 11.319/2004, Decreto Estadual nº 11.346/2004, Lei 

Complementar nº 123/2006, Lei Ordinária Estadual nº 6.301/2013 e de forma subsidiária, pela 

Lei nº 8.666/93, cujas especificações do procedimento e a caracterização do objeto encontram-se 

a seguir descritas. 

1.0 – DA SESSÃO PÚBLICA: 

 Início do Acolhimento das Propostas: 02/09/2020, às 13:00 horas (horário de 

Brasília/DF); 

 Abertura das Propostas: 16/09/2020, às 9:00 horas (horário de Brasília/DF); 

 Data e hora da disputa: 16/09/2020, às 11:00 horas (horário de Brasília/DF); 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: licitações-e.com.br 

 

1.1.  Na hipótese de não haver expediente na data designada, a data da sessão pública fica 

prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo endereço eletrônico.  

1.2. A íntegra do edital encontra-se disponível aos interessados na página da DPE-PI: 

http://www.defensoria.pi.def.br, no portal: https://www.licitacoes-e.com.br/ ou solicitada a 

pregoeira no e-mail: cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

1.3 Antes do início do certame recomenda-se ao licitante a leitura indispensável da 

“CARTILHA PARA FORNECEDORES”, disponível no link “Introduções à Regra do 

Jogo”, no site: www.licitacoes-e.com.br.  
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 2.0 - DO OBJETO 

2.1. Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando contratação futura de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças, a serem executados 

nos prédios da Defensoria Pública do Estado do Piauí em Teresina-PI. 

 

2.2. O valor total máximo para a presente contratação é de R$ 287.478,33 (duzentos e oitenta e 

sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos). 

3.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Este certame destina-se às empresas que atenderem a todas as exigências contidas neste 

Edital e seus anexos e cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação.  

3.2. Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico os licitantes e seus representantes legais 

previamente credenciados junto ao órgão provedor do sistema eletrônico do Banco do Brasil. 

3.2.1. Os interessados em participar do Pregão poderão obter maiores informações na 

Central de Atendimento do Banco do Brasil, telefone: 0800 729 0500, ou diretamente no 

site “www.licitacoes-e.com.br”.  

3.2.2. Os Proponentes interessados em participar desta licitação ou ter acesso ao aplicativo 

licitações-e deverão efetuar seus credenciamentos junto ao órgão provedor do sistema - 

Agências do Banco do Brasil sediadas no País - onde receberão chave de identificação e 

senha pessoal (intransferíveis) observando as informações constantes do portal 

“www.licitacoes-e.com.br” devendo estar apto para encaminhar as propostas comerciais por 

meio eletrônico, até a hora e data indicadas no preâmbulo deste Edital. 

3.2.3. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, para o 

recebimento da chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), mediante a 

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

atribuindo poderes para formular propostas e lances de preços e praticar todos os demais 

atos e operações no: www.licitacoes-e.com.br. 

3.2.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.2.5. A chave de identificação e a senha pessoal (intransferíveis) utilizadas pela pregoeira 

oficial da DPE/PI terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação da DPE/PI ou por iniciativa do 

Banco do Brasil, devidamente justificada. 

3.2.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha pessoal, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada, diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
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Banco do Brasil ou a DPE/PI a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha pessoal, ainda que por terceiros. 

3.2.7. A perda da senha ou quebra do seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema, o Banco do Brasil, para imediato bloqueio do acesso. 

3.2.8. O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada em 

todos os itens integrantes de cada lote, a fim de que a empresa se faça representar, 

legitimamente, em uma eventual negociação entre as partes, devendo: 

a) manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do presente 

Edital, em campo próprio do sistema eletrônico, bem como que a proposta está em 

conformidade com o exigido no instrumento convocatório; 

b) remeter eletronicamente a proposta com a descrição do objeto e o preço ofertado até, no 

máximo, a hora marcada para o início da sessão pública, indicada no preâmbulo deste 

Edital;  

c) responsabilizar-se, exclusivamente, por todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação da proposta, e, inclusive, pelas transações que forem efetuadas no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

inseridos durante a sessão pública. 

3.2.9. Caberá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 

processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 

(inciso IV, art. 13 do Decreto nº 5.450/05). 

3.3.  Não poderão participar desta licitação: 

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

b) Empresas em recuperação judicial ou cujas falências hajam sido declaradas, bem 

como as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

c) Empresas que, por qualquer motivo, estejam impedidas ou punidas com suspensão 

do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública. 

d) Cooperativas, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o MPT e 

AGU em 05/06/03 e Acórdão TCU nº 1815/2003 - Plenário. 

e) Servidor ou dirigente da DPE/PI responsável pela licitação; 

f) O autor do Termo de Referência, pessoa física ou jurídica; 

g) Os interessados que estejam incluídos no Cadastro de Inadimplentes com Débitos 

na Dívida Ativa do Estado do Piauí – CADIPI – nos termos do artigo 6º da Lei nº 5.533, de 

30 de dezembro de 2005. 

h) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa 
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condição ( Acórdão nº. 746/2014-TCU-Plenário). 

3.3.1 A vedação da participação de consórcios neste certame justifica-se diante da natureza do 

objeto licitado, o qual apresenta natureza comum podendo ser ofertado por um número amplo de 

potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria 

apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não 

implicando em qualquer limitação quanto a competitividade. 

3.3.2. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o art. 33 da Lei nº 

8.666/93 estabelece uma prerrogativa em benefício da Administração Pública em 

admitir ou não a participação de empresas constituídas sob a forma de consórcios nas 

licitações públicas. Nesse sentido, o ACÓRDÃO Nº 2831/2012 – TCU –Plenário 

informa: 

17. A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de que a admissão ou não de 

consórcio de empresas em licitações e contratações é competência discricionária do 

administrador, devendo este exercê-la sempre mediante justificativa fundamentada. 

18. Não obstante a participação de consórcio seja recomendada sempre que o objeto seja 

considerado de alta complexidade ou vulto, tal alternativa também não é obrigatória. 

19. Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que indiquem se o objeto 

apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possíveis licitantes. 

Somente nessa hipótese, fica o administrador obrigado a autorizar a participação de 

consórcio de empresas no certame, com o intuito precípuo de ampliar a competitividade 

e proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa. 

 

3.4. A pregoeira verificará, a qualquer momento, a inexistência de registros impeditivos da 

contratação, mediante consultas: 

3.4.1 Ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria-

Geral da União, no site: www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, conforme determina o 

Acórdão TCU Plenário nº 1793/2011. 

3.4.2 Ao Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa 

(CNCIA) do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico: 

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

3.4.3 Ao Cadastro de Impedidos de Contratar com o Poder Público do Tribunal de Contas 

do Estado do Piauí – TCE/PI, no endereço eletrônico:  

http://www.tce.pi.gov.br/servicos/impedidos. 

3.4.4. Ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no endereço: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf.  

 

4.0 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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(ÓRGÃO GERENCIADOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ) 

NÃO SERÁ ADMITIDA A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE 

DESTA LICITAÇÃO. 

4.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) e um conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos a aquisição futura de bens e serviços, onde as empresas disponibilizam bens e 

serviços ã preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de 

Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que 

integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os 

fornecedores vencedores do certame. 

4.2. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que e um documento 

vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os 

fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses. 

4.3. A Ata de Registro de Preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo 

inicialmente registrado ou até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer 

primeiro. 

4.4. O fim do prazo de vigência da Ata não implica a extinção dos contratos dela decorrentes, 

ainda em execução. 

4.5. O licitante terá que cotar o valor de cada item considerando a quantidade estimada constante 

no Anexo I deste Edital. Será respeitada a ordem de classificação das empresas 

4.6. As quantidades dos serviços estabelecidos no Anexo I estão baseadas nas necessidades da 

DPE-PI, para um período de 12 (doze) meses e, havendo a contratação, poderão ser adquiridos até 

o limite da quantidade informada, ficando esclarecido que não haverá a obrigatoriedade de 

contratação para a Administração. 

5.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

5.1. As MICROEMPRESAS (ME) e as EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) que 

desejarem participar do certame com os benefícios previstos na Lei Complementar n. 123/2006, 

de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da referida Lei 

é necessário que, à época do credenciamento, manifestem, em campo próprio do sistema 

eletrônico, cumprir plenamente os requisitos para classificação como tal, nos termos do art. 3º do 

referido diploma legal. 

5.1.1. As MICROEMPRESAS e as EMPRESAS DE PEQUENO PORTE serão reconhecidas 

automaticamente pelo sistema, através da verificação do porte da empresa na Receita Federal.  
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5.1.2. A ausência de manifestação sobre o enquadramento, quando solicitado pelo sistema, 

implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de 

usufruir dos benefícios estabelecidos na legislação supracitada. 

6.0 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

6.1. O certame será conduzido pela PREGOEIRA, formalmente designado pela Portaria GDPG nº 

248/2020, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Coordenar o processo licitatório; 

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital; 

c) Conduzir a sessão pública na Internet; 

d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e) Dirigir a etapa de lances; 

f) Verificar e julgar as condições de habilitação;  

g) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

h) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

i) Indicar o vencedor do certame;  

j) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

k) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

l) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação; 

6.2. Na condução da fase pública do pregão eletrônico, a pregoeira, desde a abertura inicial 

dos lances até o resultado final do certame, irá avisar previamente aos licitantes, via sistema 

(chat), a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o horário previsto para a 

reabertura da sessão.  

6.3. Constitui obrigação do LICITANTE, acompanhar o andamento das etapas do 

procedimento pelo sistema eletrônico licitações-e, quanto aos prazos para impugnação ao 

edital, entrega da proposta comercial, documentos de habilitação e interposição de recurso 
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administrativo, sendo-lhe assegurado a todo tempo, a utilização do direito constitucional de 

petição aos poderes públicos, nos termos do artigo 5º, XXXIV, “a”, da CF/88.   

7.0 - DO ENVIO DA PROPOSTA INICIAL 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, sem nenhum elemento de identificação da empresa, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

 

7.1.2. No caso de divergência entre o valor da cotação ou detalhes quantitativos da 

especificação técnica, por extenso e em algarismo cardinal, será considerada a primeira, e 

havendo divergência entre o valor unitário e o valor total, será considerado o valor unitário, 

notadamente para efeito de julgamento e classificação das propostas de preços 

7.1.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, aprovação dos projetos no sórgãos competentes, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

bens.  

7.1.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

7.1.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da abertura da sessão pública estabelecida na parte inicial deste edital. 

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;  

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta.  
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7.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances.  

7.8.  No ato da inclusão de propostas o licitante deve fazer as declarações abaixo, 

assinalando em campo próprio do sistema:  

7.8.1. declaração de que é microempresa ou empresa de pequeno porte, e que, sob as 

penas da lei, cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 e 

está apta a participar da licitação;  

7.8.2.  declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

nos termos do inciso XXXII do art.7º da Constituição Federal;  

7.8.3. declaração de que a proposta foi elaborada em forma independente;  

7.8.4. declaração que está ciente e concorda com as condições e requisitos de habilitação 

contidos no Edital. 

8.0 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

8.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

8.3. O sistema ordenará automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que 

somente estas participaram da fase de lances. 

8.3. Classificadas as propostas, a PREGOEIRA dará início à fase competitiva, quando então os 

licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 
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8.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 

8.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.4.1. O licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e 

registrado no Sistema Eletrônico.  

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.4.3. O Sistema Eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos 

anteriormente apresentados pelo mesmo licitante.  

8.5. O intervalo mínimo de diferença de valores (ou percentuais) entre lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta deverá ser de (R$ 10,00). 

8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 

(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob 

pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.7. Será adotado para envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

8.9. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

8.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 

Pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.11. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pela pregoeira; 
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8.11.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

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

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.13. No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

8.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por 

tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site 

www.licitacoese.com.br. 

8.15. O Critério de julgamento adotado será o menor preço (ou maior desconto), 

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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

proposta. 

8.17. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.17.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem 

classificado e, se atendidas as exigências deste Edital, ser contratada. 

8.17.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem 

classificado e, se atendidas as exigências deste Edital, ser contratada.  

8.17.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma 

do subitem anterior desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, e, havendo outros 

licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estes, serão convocados, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

8.17.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº123/2006 e no art. 6º da Lei Estadual nº 17.928/2012. 
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8.17.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nestes subitens, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

8.18. O disposto no subitem 8.17 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

8.19. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades estabelecidas neste Edital.  

8.20. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de Ata divulgada no 

Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação 

pertinente.  

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 

e fechado. 

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1.no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4.por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

9.0 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível.  
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9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita;  

9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata;  

9.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.  

9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade.  

9.8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 

seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

 

9.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  
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9.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes.  

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

10. DA HABILITAÇÃO 

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

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 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:  

10.1.1. SICAF;  

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);  

10.1.3. Ao Cadastro de Impedidos de Contratar com o Poder Público do Tribunal de Contas 

do Estado do Piauí – TCE/PI, no endereço eletrônico: 

(http://www.tce.pi.gov.br/servicos/impedidos);  

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

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário.  

10.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

10.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros.  

10.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  
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10.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

10.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação 

10.1.5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.2. Todos os documentos de habilitação deverão ser obrigatoriamente da empresa que 

apresentou a proposta comercial. 

10.3. Para a habilitação no presente Pregão serão exigidos do licitante os seguintes documentos: 

10.3.1 REGULARIDADE FISCAL 

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

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

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

compatível com o objeto deste certame. 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

(CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal). Será aceito certificado da matriz em 

substituição ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadação 

centralizada; 

d) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho emitida pelo TST (Certidão 

Negativa de débitos Trabalhistas); 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Quitação 

de Tributos e Contribuições Federais e de Quitação da Dívida Ativa da União); 

f) Certidão de regularidade com os tributos estaduais e municipais que incidem na 

atividade ou tipo de objeto que é contratado; 

 

10.3.3.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 
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10.3.3.2. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

10.3.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) No caso de empresário individual: inscrição no registro Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da Respectiva sede, acompanhado 

de cédula de identidade; 

b) No caso de microempreendedor individual – MEI, o certificado da condição 

de microempreendedor individual – CCMEI, cuja aceitação está condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio: www.portaldoempreendedor.gov.br 

c) No caso de sociedades empresárias ou EIRELI, o estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores;  

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto 

de autorização; 

g) O Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

10.3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.3.3.1.A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes 

documentos:  

 a) A LICITANTE deverá apresentar prova de registro ou inscrição na entidade 

profissional competente (CREA) mediante a apresentação de Certidão de Registro de 

Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia), caso o profissional qualificado de referência seja engenheiro mecânico; 

ou documento originário do CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), 
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quando a qualificação do profissional se restrinja a Curso de Técnico em 

Refrigeração.  

b) O LICITANTE deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha executado 

serviços compatíveis com o objeto licitado com, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) da quantidade de máquinas ou carga térmica instalada prevista no Termo de 

Referência, por período não inferior a 03 (três) anos, conforme inciso II e o § 1º, do 

art. 30, da Lei nº 8.666/93;   

c) Para a comprovação da exigência constante do item b”” será aceito o somatório de 

atestados.  

d) LICITANTE deverá apresentar declaração de contratos firmados com a 

administração pública e a iniciativa privada (nome do órgão/empresa, endereço 

completo, vigência e valor total do contrato), como um dos requisitos obrigatórios. 

10.3.3.2 A DPE/PI reserva-se ao direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o 

objetivo de verificar se o(s) atestado(s) e demais documentos são adequados e atendem às 

exigências contidas no Termo de Referência, podendo exigir apresentação de documentação 

complementar referente à prestação de serviços relativos aos atestados apresentados. 

 

10.3.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade;; 

b.2) O balanço patrimonial e demais demonstrações deverão estar assinadas por 

Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
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b.3) Serão considerados aceitos, na forma da lei, balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis registrados e arquivados na junta comercial ou no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas. 

b.4) Para as sociedades anônimas será aplicado o art. 289, § 5º da lei 6404/74, 

devendo os documentos exigidos terem sido, cumulativamente: 

I - Publicados em Diário Oficial; 

II - Publicados em jornal de grande circulação; 

III - Registrados na Junta Comercial/Cartório da sede ou domicílio da licitante; 

c) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das 

fórmulas: 

 

LG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 
                                   SG =                             Ativo Total________________ 

          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 
                                    LC =                      Ativo Circulante________________ 

      Passivo Circulante 

 

 

c.1) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) 

em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o 

patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação ou do item pertinente. 
 

10.4 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÃO UNIFICADA: 

 

• Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 

 
10.5 O licitante deverá encaminhar “Documento de Procuração” com firma reconhecida em 

cartório que habilite o seu representante a praticar todos os atos atinentes ao pregão em nome da 
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empresa. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário 

para nomear procurador, mediante a apresentação de cópia do estatuto ou contrato social em 

vigor, com todas as alterações ou a consolidação respectiva e, quando se tratar de sociedade 

anônima, da ata de nomeação do signatário. 

10.6 Se, pelas documentações fornecidas diretamente pelo representante legal, não se puder inferir 

que o subscritor de tais declarações tem poderes para representar a empresa, esta será inabilitada. 

10.7 Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e com o respectivo endereço da 

mesma; 

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz; 

c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverão estar em 

nome desta filial; 

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a prestadora de serviços for uma de suas 

filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaração apresentada na qual 

a licitante indicará qual a filial executará o objeto da licitação. Neste caso, os 

documentos relativos à regularidade fiscal, exigidos para a habilitação, deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente; 

e) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

f) Serão aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferenças de 

números nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições pela licitante. 

10.8 Será concedido tratamento favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na 

habilitação, atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006 nos seguintes moldes: 

10.8.1. A documentação comprobatória da regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte deverá ser apresentada junto aos documentos de 

habilitação, ainda que apresente alguma irregularidade. 

10.8.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 

assegurado, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, mediante a apresentação de justo motivo aceito pela 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. 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

19 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 
 

10.8.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, 

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

art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

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

contrato, ou revogar a licitação. 

 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, 

para que este anexe no sistema “LICITACOESE”, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, 

em conformidade com o último lance ofertado.  

 

11.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação 

 

11.3. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) 

HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 14h, contados da 

convocação. 

 

11.4. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio 

do e-mail: cpldpe@defensoria.pi.def.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio 

deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu 

conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 

recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da DPE/PI quanto do emissor. 

 
11.4.1. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o 

prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 

alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da 

não aceitação da proposta. 

 
11.4.2. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, 

dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

11.4.3. É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

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

constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 

11.4.4. Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta 

de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 

DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 
11.5. A proposta deverá conter: 
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11.5.1. proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente 

Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de 

desclassificação da proposta; 
 

11.5.2. preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 

extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

 

11.5.3. indicação/especificação do material e marca; 

 

11.5.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

11.5.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data estipulada para a abertura do presente certame; 

 

11.5.6. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com 

até duas casas decimais (0,00). 

 

11.5.7. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve 

atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de 

desclassificação. 

 

11.5.8. A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo 

sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos 

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 

 

11.5.9. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 

mercado no dia de sua apresentação. 

 

11.6. A DPE/PI poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA 

por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por 

escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de 

concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 

 
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DO 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

12.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, mediante petição a ser enviada para o e- 

mail: cpldpe@hotmail.com e cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 
12.1.1. Caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do 

recebimento da impugnação. 
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12.1.2. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para realização do 

certame. 

12.2. Os   pedidos   de   esclarecimentos   referentes   a   este   processo   licitatório   deverão   ser  

enviados  a  Pregoeira,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada   para abertura  da  

sessão  pública,   exclusivamente   por   meio   eletrônico   via   internet,   no endereço indicado 

no Edital. 

12.3. A   pregoeira   responderá   aos   pedidos   de   esclarecimentos   no   prazo   deb    2  (dois)  

dias  úteis,  contado  da  data  de  recebimento  do  pedido,  e  poderá   requisitar   subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 
12.4. As  impugnações  e  pedidos  de  esclarecimentos   não   suspendem   os   prazos   previstos 

no certame. 

12.4.1. A  concessão   de   efeito   suspensivo   à   impugnação   é   medida   excepcional   e 

deverá ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

 

12.5. As   respostas   aos   pedidos   de   esclarecimentos   serão   divulgadas   pelo   sistema       e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Declarado o vencedor será concedido o prazo de 2 (duas) horas, para que qualquer licitante 

manifeste  a   intenção   de   recorrer,   de   forma   motivada,   isto   é,   indicando   contra  

qual(is)  decisão(ões)  pretende  recorrer  e  por  quais  motivos,  em  campo  próprio   do   

sistema. 

13.2. Havendo   quem   se   manifeste,   caberá   a   Pregoeira   verificar   a   tempestividade     e a 

existência de motivação da  intenção  de  recorrer,  para  decidir  se  admite  ou  não  o  recurso, 

fundamentadamente. 

13.2.1. Nesse  momento  a Pregoeira  não  adentrará   no   mérito   recursal,   mas   

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.2.2. A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto   à   intenção   de  

recorrer importará a decadência desse direito. 

13.2.3. Uma  vez  admitido  o  recurso,  o  recorrente  terá,   a   partir   de   então,   o   

prazo  de  3  (três)  dias  para  apresentar  as  razões,  pelo  sistema  eletrônico,  

ficando    os demais licitantes,  desde  logo,  intimados  para,  querendo,  

apresentarem  contrarrazões também pelo sistema  eletrônico,  em  outros  3  (três)  

dias,  que  começarão  a  contar  do  término  do  prazo   do   recorrente,   sendo-lhes   

assegurada   vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente  os  atos  insuscetíveis  de  aproveitamento. 

13.4. A decisão da pregoeira deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 

competente pela licitação, se não aceito o recurso interposto. 
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13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação. 

13.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

14.  DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
14.1. Declarada a vencedora da licitação, a pregoeira convocará aquelas que tenham interesse em 

reduzir seus preços, até o limite de 03 (três) empresas, ao valor da proposta da licitante vencedora 

para formação do cadastro de reserva, obedecendo à ordem de classificação. 

 

14.2. A convocação será individual e a licitante deverá se manifestar, quanto à redução ou não de 

seus preços, no prazo a ser estabelecido pela Pregoeira, sob pena de preclusão do seu direito. 

 
14.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação à 

licitante vencedora. 

 
14.4. Serão verificados pela pregoeira a proposta de preços e os documentos de habilitação das 

licitantes que aceitaram reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora. 

 
14.5. Em caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante vencedor, ocorrendo os casos 

previstos nos arts. 20 e 22 do Decreto nº 7.982/2013, será respeitada a ordem de classificação do 

cadastro de reserva, quando da necessidade de realização de contratações. 

 

15. DO CONTRATO 

15.1 Para aquisição dos bens junto ao prestador vencedor do certame, será celebrado contrato 

entre este e a Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

15.2 O prestador após a assinatura do contrato fica obrigado ao cumprimento dos prazos e todas 

as condições estabelecidas nas suas cláusulas e no edital; 

15.3. A recusa da execução do objeto ou o não cumprimento de qualquer obrigação prevista 

ensejará a aplicação das penalidades previstas no edital e no instrumento contratual; 

15.4. O prestador será convocado para assinar o contrato, ocasião em que terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a realização do ato, prorrogável por igual período, mediante a apresentação 

de motivo justo e aceito pelo DPE/PI, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades cabíveis; 

15.5 Quando o licitante convocado não comparecer para a assinatura do instrumento contratual no 

prazo e nas condições estabelecidas, poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, 

após a negociação e a verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 

obedecida a ordem de classificação. 
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16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA  

17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

19.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no termo de 

Referência. 

20. DA ASSINATURA DA ATA E DO REGISTRO DE PREÇOS 

20.1. Homologado o resultado da licitação, será celebrada Ata de Registro de Preços, que firmará 

o compromisso para contratação entre as partes, com validade de 12 (doze) meses, a partir da data 

de sua assinatura. O licitante vencedor será convocado para assinar a ARP no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

20.2. Sempre que o proponente vencedor não atender à convocação, nos termos referidos do 

subitem anterior, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, 

convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o 

item específico, respectivo, ou a licitação, devendo a administração proceder à apuração de 

eventual responsabilidade do licitante. 

20.3. A ata firmada com o licitante fornecedor observará a minuta do Anexo V, podendo ser 

alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da Lei nº 8.666/93. 

20.4. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, cabendo a Defensoria Pública do Estado do Piauí convocar os 

fornecedores registrados para negociar o novo valor. A revisão também poderá ocorrer nas 

hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n. º 8.666/93, desde que 

devidamente comprovadas. 

20.5. Decorridos noventa (90) dias da data da apresentação das propostas, sem a comunicação 

para a celebração da Ata de Registro de Preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos 

assumidos. 
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21. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

21.1. O fornecedor deverá ter seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Não comparecer para retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

d) Tiver presentes razões de interesse público; 

e) Der causa a rescisão administrativa por qualquer dos motivos previstos no art. 78, da 

Lei nº 8.666/93. 

21.2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa, em todos os casos descritos acima. 

21.3.  No caso da existência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente comprovados, desde que possam comprometer a execução contratual, o fornecedor 

poderá solicitar o cancelamento do registro dos seus preços. O prazo de solicitação de 

cancelamento do registro de preços, por parte do fornecedor, é de 30 (trinta) dias, a partir do 

sinistro. 

 

22. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

22.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

 

22.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial: 

22.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem 

como das condições previstas no edital e no contrato. 

22.2.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital ou no contrato; 

22.2.3 O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

22.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

22.2.5 A dissolução da sociedade; 

22.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura 

da empresa que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

22.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
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22.2.8 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento; 

22.2.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

DEFENSORIA e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 

22.2.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva do fornecimento; 

22.2.11 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 

desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 

participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 

assinado. 

22.3 Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 

execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa: 

22.3.1 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta 

Lei; 

22.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 

da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 

ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

22.4 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 

relativas à entrega do objeto. 

22.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

22.6 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos 

prejuízos calculados, já calculados ou estimados. 

23. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

23.1. Fica assegurado a Defensoria Pública do Estado do Piauí o direito de revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-

la em virtude de vício insanável. 

23.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 

atos que diretamente dele dependam. 
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23.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 

indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

23.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração. 

23.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que 

o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

23.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 

demais interessados. 

23.7. A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

23.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Defensor Público Geral. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou 

elaborarem proposta relativa ao presente Pregão, nem em relação às expectativas de contratações 

dela decorrentes. 

24.2. Será publicado na impressa oficial o resultado de julgamento das propostas e, 

trimestralmente, as alterações que ocorrem no período. 

24.3. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos, na forma do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

24.4. É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

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

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

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

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

24.6. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na DPE-PI. 

24.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será em nenhum caso, responsável por esses custos, independente da condução 
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ou do resultado do processo licitatório. 

24.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

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

a finalidade e a segurança da contratação. 

24.10. Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo 

indisponibilidade no Sistema Licitacoes-e que impeça a realização do certame na data e horário 

marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.  

24.11. Para fins de dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica estabelecido o foro da 

Justiça Comum da Comarca de Teresina-PI. 

24.12. São partes integrantes deste edital, a ele ficando vinculadas as propostas vencedoras: 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Modelos auxiliares para apresentação da proposta; 

Anexo III - Modelo de Declaração Unificada 

Anexo IV - Minuta do Contrato Administrativo; 

Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

 
                                             Teresina/PI, 01 de setembro de 2020. 

 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE/PI 

 Equipe de Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO CHAVES BATISTA TATIANA DE SOUSA BONFIM 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.   OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS objetivando 

contratação futura de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos 

de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de 

peças, a serem executados nos prédios da Defensoria Pública do Estado do Piauí em Teresina-PI. 

 

2.   JUSTIFICATIVA 

  Trata-se de autorização para abertura de procedimento licitatório para contratação de 

empresa especializada em instalação, desinstalação, reinstalação, manutenção preventiva e corretiva, 

limpeza e, com troca de peças, de todos os aparelhos de ar condicionados existentes nos prédios da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Importante destacar que os serviços de manutenção de ar condicionado devem 

acontecer de forma periódica, e com garantia mínima de três meses, para o bom funcionamento do 

mesmo. 

Porém, alguns dos imóveis onde funcionam tanto o Núcleo Central da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, como as Defensorias Públicas Regionais, apresentam, de forma habitual, 

problemas nos aparelhos ar condicionados, necessitando, assim, de uma contínua manutenção. 

Ademais, é de conhecimento público que nosso Estado, principalmente nos últimos 

meses do ano, apresenta elevada temperatura, sendo necessária a utilização de aparelho ar 

condicionado, para o bom funcionamento das atividades.                                                        

Ante o exposto, sugere-se as especificações a seguir elencadas. 

 

3.   QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES DE MERCADO 

            LOTE 1 - PARA TERESINA (CAPITAL) 

 

   

ITEM 

 

                   ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

QUANTIDADE 

REGISTRADA DE 
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SPLIT 

1 Instalação de máquina de 7000 a 12000 BTUs (até 20 

metros) 

15 

2 Instalação de máquina de 18000 a 30000 BTUs (até 20 

metros) 

15 

3 Instalação de máquina de 36000 a 60000 BTUs (até 20 

metros) 

10 

4 Desinstalação de máquina de 7000 a 12000 BTUs (até 

20 metros) 

20 

5 Desinstalação de máquina de 18000 a 30000 BTUs (até 

20 metros) 

20 

6 Manutenção (Lavagem da evaporadora e da 

condensadora) de máquina de 7000 a 12000 BTUs (até 

20 metros) 

50 

7 Manutenção (Lavagem da evaporadora e da 

condensadora) de máquina de 18000 a 30000 BTUs (até 

20 metros) 

50 

8 Manutenção (Lavagem da evaporadora e da 

condensadora) de máquina de 31000 a 60.000 BTUs 

(até 20 metros) Piso e teto 

20 

9 Manutenção (Lavagem da evaporadora e da 

condensadora) de máquina de k7 de 30.000 a 60000 

BTUs (até 20 metros) 

15 

10 Troca de capacitor 7000 a 12000 BTUs 20 

11 Troca de capacitor 18000 a 30000 BTUs 30 

12 Troca de capacitor 31000 a 60000 BTUs 20 

13 Troca de capacitor tipo Gaveta 7000 a 10000 BTUs 15 

14 Troca de capacitor tipo Gaveta 12000 a 31000 BTUs 15 

15 Recarga de Gás 7000 a 12000 BTUs 40 
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16 Recarga de Gás 18000 a 30000 BTUs 60 

17 Recarga de Gás 31000 a 60000 BTUs 15 

18 Troca de Compressor 7000 a 12000 BTUs (com peça) 20 

19 Troca de Compressor 18000 a 30000 BTUs (com peça) 20 

20 Troca de Compressor 31000 a 60000 BTUs (com peça) 12 

21 Troca de Ventilador 7000 a 12000 BTUs 20 

22 Troca de Ventilador 18000 a 30000 BTUs 10 

23 Troca de Ventilador 31000 a 60000 BTUs 45 

24 Troca de Sensor 45 

25 Troca de Placa 45 

26 Reparo de Ruídos 50 

27 Reparo de vazamento 50 

28 Isolamento da Tubulação (até 20 metros) Apenas 

manutenção 

50 

29 Troca de Tubulação de cobre (até 20 metros) Apenas 

manutenção 

40 

30 Manutenção de Ar Condicionado de Janela (Todos os 

BTUs) 

20 

 

  RELAÇÃO DE SPLITS – QUANTIDADE TOTAL 

SPLITS DE 9.000 BTUS 3 

SPLITS DE 12.000 BTUS 47 

SPLITS DE 18.000 BTUS 47 

SPLITS DE 24.000 BTUS 69 

SPLITS DE 48.000 BTUS 2 

SPLITS DE 60.000 BTUS 4 

SPLITS DE 13.000 BTUS 1 

SPLITS DE 30.000 BTUS 1 
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SPLITS DE 22.000 BTUS 3 

TOTAL GERAL 177 

 

3.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

3.1.1. A assistência técnica preventiva consistirá em procedimentos de manutenção 

visando prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos, a conservação e o perfeito 

funcionamento dos equipamentos, observando-se as periodicidades do item 5.7 constantes 

neste Termo de Referência, bem como recomendar a DNIC eventuais providências, sob o seu 

controle, que possam interferir no desempenho dos mesmos.  

3.1.2. Constarão da manutenção preventiva, entre outros procedimentos necessários à 

conservação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, os seguintes serviços: 

 a) Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos;  

b) Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos componentes dos circuitos e 

sistemas hidráulicos; 

c) Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos componentes dos circuitos e 

sistemas eletroeletrônicos;  

d) Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 

e) Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos; 

             f) Limpeza geral dos equipamentos; 

g) Lubrificação geral dos equipamentos; 

h) Conferência e reposição do gás refrigerante e de outros tipos de gases, de modo a 

garantir a carga térmica necessária ao rendimento otimizado dos equipamentos; 

            i) Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; 

            j) Limpeza geral das casas de máquinas;  

           k) Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para avaliar o 

estado de funcionamento dos equipamentos. 

 3.1.3. A manutenção preventiva deverá ser feita independentemente de ter havido 

manutenção corretiva no período, devendo ser emitido Relatório Técnico de Visita (RTV) 

específico para cada tipo de manutenção.  
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3.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 3.2.1 Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações da Coordenação de 

Infraestrutura, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que 

houver paralisação por quebra do equipamento, ou quando for detectada a necessidade de 

recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos detectados durante a 

manutenção preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer dos 

equipamentos. 

       3.3. ROTINAS ANUAIS (1 INTERVENÇÃO) 

a) Manobrar válvulas de serviço do princípio ao fim do curso (se houver);  

b) Verificar e limpar serpentinas do evaporador e condensador;  

c) Verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver); 

d) Verificar e ajustar todos dispositivos de medição, controle e segurança (como 

termostato, pressostato e relé térmico);  

e) Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores; 

f) Medir razão de ar de insuflamento, retorno e tomada de ar externo;  

g) Medir tensão de alimentação; i) Medir correntes elétricas dos motores; 

h) Medir correntes elétricas dos compressores; 

i) Eliminar pontos de corrosão;  

j) Limpeza geral dos equipamentos; 

k) Lubrificação geral dos equipamentos. 

 

4.   CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

4.1.  A contratação será pelo critério MENOR PREÇO e o REGIME DE EXECUÇÃO 

INDIRETA. 

4.2. O objeto da presente contratação destina-se ao fornecimento de produto caracterizado como 

comum, assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho e qualidade esteja objetivamente 

definido, utilizando-se de especificações usuais de mercado. 
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4.3. Por se tratar de contratação de serviços comuns, o certame licitatório será realizado por meio 

de Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por lote, conforme previsão no Decreto 

11.319/2004.  

4.4. A opção de utilizar Sistema de Registro de Preços justifica-se pela impossibilidade de prever o 

real quantitativo a ser demandado pela Administração, bem como pela necessidade de contratações 

frequentes e conveniência de entregas/execução parceladas, solicitadas de acordo com a demanda da 

DPE/PI. 

4.5. A modalidade de licitação ora escolhida não só confere maior celeridade ao processo, como 

também amplia o universo dos potenciais licitantes. Desse modo, entende-se que o interesse público 

será mais satisfatoriamente atendido mediante a adoção dessa modalidade. 

 

5.   CONDIÇÕES E LOCAL DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O fornecimento dos serviços contratados dispostos no Lote 1 deverá ser prestado nas Defensorias 

Públicas localizadas em Teresina – Piauí, aos cuidados do Fiscal do Contrato. Conforme Programa de 

Manutenção, Operação, e Controle nos Aparelhos de Ar Condicionados, de acordo com a Lei 

13.589/2018 (ANEXO I) e disposições deste termo de referência. 

5.2. A CONTRATADA arcará com todos os custos de entrega dos equipamentos, se responsabilizando 

por falhas e danos aos equipamentos resultantes do transporte. 

5.3.  Os serviços de manutenção preventiva que buscam prevenir inibir a ocorrência de quebras e 

defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as em perfeito estado de uso, de acordo com 

projetos, manuais, normas técnicas dos fabricantes e da área de saúde, consistem na execução, pela 

CONTRATADA, de procedimentos rotineiros estabelecidos e previamente fixados, mediante 1 (uma) 

obrigatória visita semestral, conforme as condições do item 3.1 deste termo e PMOC, em anexo. 

5.4. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas previamente programadas 

pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com a periodicidade previamente fixada, de segunda a 

sexta-feira, no horário das 8:00 às 13:00 horas. 

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

demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se comprovar serem indispensáveis, tratam da 

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

nos equipamentos de ar condicionado, a fim de que seja retomada sua utilização de forma segura, 
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eficiente e econômica, devendo ser preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no horário 

das 8:00 às 13:00 horas. 

5.6. No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de anormalidades eventuais, a 

CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, iniciar os procedimentos 

corretivos no prazo máximo de até 02 (Dois) dias. 

PREDIO TIPO 

               

CAPACIDADE       TOMBO 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Estágio  12.000 10-000492 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Planejamento e Projetos 24.000 10-000336 

ANEXO 1- ADM Comissão Permanente de Licitação e Contratos 24.000 10-000343 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Controle de Gestão 24.000 10-000337 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Finanças   22.000 10-000340 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Gestão de Pessoas 18.000 10-000338 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Infraestrutura e Materiais 24.000 10-000407 

ANEXO 1- ADM Diretoria Administrativa 24.000 10-001419 

ANEXO 1- ADM Diretoria Administrativa Recepção 9.000 10-000342 

ANEXO 1- ADM Almoxarifado 12.000 10-000027 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 12.000 10-000204 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 24.000 10-000203 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 24.000 10-000205 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 9.000 10-000450 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 24.000 10-000449 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 48.000 10-000357 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 48.000 10-000368 

ANEXO 1- ADM Sala dos Motorista 24.000 10-000120 

ANEXO 1- ADM Serviços Gerais e Manutenção 30.000 10-000418 

ANEXO 1- ADM Serviços Gerais e Manutenção 24.000 10-000786 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Recepção 24.000 10-000195 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde- Recepção 24.000 10-000188 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde / Triagem 12.000 10-000182 
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CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde / Estagiarios  12.000 10-000185 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde / Assessoria Jurídica 12.000 10-000189 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde / 1° Defensoria da Saúde  12.000 10-000198 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Tecnologia da Informação  (T.I.) - Servidor 12.000 10-000366 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Recepção  24.000 10-000191 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Recepção  18.000 10-000186 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher/ Recepção  18.000 10-000190 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Brinquedoteca  18.000 10-000187 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da mulher / Assistente Social   12.000 10-000181 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Conciliação 12.000 10-000196 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Psicóloga 12.000 10-000184 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / 1° Defensoria da Mulher  12.000 10-000179 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher/ 2° Defensoria da Mulher  12.000 10-000266 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / 3° Defensoria da Mulher  12.000 10-000218 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Sala de Reunião 1 12.000 10-000199 
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CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Sala de Reunião 2 12.000 10-000265 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher/ Sala de Reunião 3 12.000 10-000269 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher/ Estagiários  18.000 10-000267 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Biblioteca  24.000 10-000200 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo dos Direitos Humanos/ Recepção 24.000 10-000080 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo dos Direitos Humanos/ Sala 

atendimento psicossocial  12.000 10-000079 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo dos Direitos Humanos/ Assessoria 

Jurídica 12.000 10-000084 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo dos Direitos Humanos/ 1ª Defensoria- 

Dr. Igo Castelo 12.000 10-000081 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo dos Direitos Humanos/ Sala de 

Reunião   12.000 10-000082 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo dos Direitos Humanos/ Sala de 

Reunião   12.000 10-000083 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Conselho Superior/ Recepção  18.000 10-000278 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Conselho Superior/ Secretaria  12.000 10-000279 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Conselho Superior/ Sala de reunião  18.000 10-000281 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Conselho Superior/ Sala de reunião  24.000 10-001498 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Recepção  24.000 10-000264 
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CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Sala dos Estagiarios  12.000 10-000178 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Sala de Reunião  12.000 10-000176 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Recepção 2- Triagem 24.000 10-000263 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo da Infância/ 1° Defensoria da Infância- 

Dra. Daniela Bona 12.000 10-000270 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Assessoria Jurídica  12.000 10-000220 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo da Infância/ 2ª Defensoria da Infância -

dra. Karla Cibele 12.000 10-000222 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ Recepão  12.000 10-000283 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ sala 1 12.000 10-000285 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ sala 1 12.000 10-000286 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ Auditório  24.000 10-000298 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI// Auditório  24.000 10-000289 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI// Auditório  24.000 10-000277 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ Auditório  22.000 10-000354 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Recepção  18.000 10-000253 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Recepção  18.000 10-000254 
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CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Sala de Reunião 1 12.000 10-000256 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Sala de Reunião 2 12.000 10-000286 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/Triagem 18.000 10-000258 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Sala dos Estagiarios  12.000 10-000259 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Assessoria Jurídica 

 

10-001401 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo do Consumidor/ 1° 2° 3° DEP do 

Consumidor  18.000 10-000274 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo do Consumidor/ 1° 2° 3° DEP do 

Consumidor  18.000 10-000275 

CATEGORIA 

ESPECIAL Recepção  24.000 10-000361 

CATEGORIA 

ESPECIAL 1ª Defensoria Especial- Dr. Nelson Nery 24.000 10-000424 

CATEGORIA 

ESPECIAL 2ª Defensoria Especial- Dra. Norma Brandão 24.000 10-001481 

CATEGORIA 

ESPECIAL 3ª Defensoria Especial- Dr. José Weligton 12.000 10-000238 

CATEGORIA 

ESPECIAL 4ª  Defensoria Especial- Dra. Osita Maria 24.000 10-000355 

CATEGORIA 

ESPECIAL 5ª Defensoria Especial-Dra. Elizabeth Maria 12.000 10-000230 

CATEGORIA 

ESPECIAL 6ª Defensoria Especial- Dr. Francisco Barbosa 12.000 10-000228 

CATEGORIA 

ESPECIAL 

7ª Defensoria Especial- Dra. Ana Patrícia Paes 

Landim 12.000 10-000237 

CATEGORIA 

ESPECIAL 

8ª Defensoria Especial- Dra. Myrtes Maria de 

Freitas 

  CATEGORIA 

ESPECIAL Sala dos Estagiarios  18.000 10-000227 

SEDE 

PROVISÓRIA Recepção 24.000 10-000362 

SEDE 

PROVISÓRIA Recepção / NUSCC 24.000 10-000783 

SEDE Recepção / NUSCC 24.000 10-000776 
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PROVISÓRIA 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Conciliação 1 24.000 10-000789 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Conciliação 2 12.000 10-000344 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Conciliação 3 24.000 10-000757 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Conciliação 4 18.000 10-000425 

SEDE 

PROVISÓRIA Tecnologi da informação (servidor) 18.000 10-001465 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria Cível  18.000 10-001468 

SEDE 

PROVISÓRIA 1ª Defensoria de Famíilia- Dra. Andrea Melo 24.000 10-000762 

SEDE 

PROVISÓRIA 1ª Defensoria de Famíilia- Dra. Andrea Melo 18.000 10-001473 

SEDE 

PROVISÓRIA 2ª Defensoria de Famíilia-Dra. Sheila Andrade 12.000 10-000103 

SEDE 

PROVISÓRIA 2ª Defensoria de Famíilia-Dra. Sheila Andrade 24.000 10-000752 

SEDE 

PROVISÓRIA 3ª Defensoria de Famíilia- Dr. João Neto 13.000 10-000108 

SEDE 

PROVISÓRIA 3ª Defensoria de Famíilia- Dr. João Neto 24.000 10-000761 

SEDE 

PROVISÓRIA 

4ª Defensoria de Famíilia- Dra. Verônica 

Acioly 24.000 10-000777 

SEDE 

PROVISÓRIA 

4ª Defensoria de Famíilia- Dra. Verônica 

Acioly 18.000 10-000791 

SEDE 

PROVISÓRIA 

5ª Defensoria de Famíilia- Dr. Reginaldo 

Correia 24.000 10-000760 

SEDE 

PROVISÓRIA 

5ª Defensoria de Famíilia- Dr. Reginaldo 

Correia 18.000 10-000772 

SEDE 

PROVISÓRIA 6ª Defensoria de Famíilia- Dra. Dilene Brandão 24.000 10-000756 

SEDE 

PROVISÓRIA 6ª Defensoria de Famíilia- Dra. Dilene Brandão 18.000 10-001464 

SEDE 

PROVISÓRIA 7ª Defensoria de Famíilia- Dr. Eric Leonardo 24.000 10-000763 

SEDE 

PROVISÓRIA 7ª Defensoria de Famíilia- Dr. Eric Leonardo 18.000 10-000796 

SEDE 

PROVISÓRIA 8ª Defensoria Criminal-  Dra. Alynne Patrício  24.000 10-000759 

SEDE 

PROVISÓRIA 8ª Defensoria Criminal-  Dra. Alynne Patrício  12.000 10-000426 

SEDE 9ª Defensoria de Famíilia- Dra. Rosa Formiga 18.000 10-000774 
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PROVISÓRIA 

SEDE 

PROVISÓRIA 9ª Defensoria de Famíilia- Dra. Rosa Formiga 24.000 10-000755 

SEDE 

PROVISÓRIA 

10ª Defensoria de Famíilia-Dra. Glícia 

Rodrigues 24.000 10-000778 

SEDE 

PROVISÓRIA 

10ª Defensoria de Famíilia-Dra. Glícia 

Rodrigues 18.000 10-000798 

SEDE 

PROVISÓRIA 

11ª Defensoria de Famíilia- Dr. Gervásio 

Pimentel 24.000 10-000784 

SEDE 

PROVISÓRIA 

11ª Defensoria de Famíilia- Dr. Gervásio 

Pimentel 24.000 10-000788 

SEDE 

PROVISÓRIA 

12ª Defensoria de Família - Dra. Patrícia 

Monte 12.000 10-000431 

SEDE 

PROVISÓRIA 

12ª Defensoria de Família - Dra. Patrícia 

Monte 24.000 10-000785 

SEDE 

PROVISÓRIA 13ª Defensoria de Família- Dra. Daniela Bona 24.000 10-001476 

SEDE 

PROVISÓRIA 14ª Defensoria de Família- Dr. Juliano Leonel 24.000 

 SEDE 

PROVISÓRIA Recepção/ gabinete geral 24.000 10-000782 

SEDE 

PROVISÓRIA Gabinete geral  24.000 10-000751 

SEDE 

PROVISÓRIA Chefia de Gabinete  18.000 10-000770 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Reunião/ Gabinete Geral 22.000 10-000303 

SEDE 

PROVISÓRIA Coordenação de Comunicação  18.000 10-000792 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria dos Núcleos Especializados 18.000 10-001474 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria dos Núcleos Especializados 18.000 10-001471 

SEDE 

PROVISÓRIA Subdefensoria Pública Geral 24.000 10-000779 

SEDE 

PROVISÓRIA Subdefensoria Pública Geral 18.000 10-000790 

SEDE 

PROVISÓRIA Corregedoria Geral 18.000 10-000753 

SEDE 

PROVISÓRIA Corregedoria Geral 24.000 10-000771 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria Regional 18.000 10-001463 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria Regional 18.000 10-001470 

SEDE Diretoria Regional 18.000 10-001466 
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PROVISÓRIA 

JOÃO XXIII Recepção   60.000 10-000165 

JOÃO XXIII Protocolo 18.000 10-000076 

JOÃO XXIII Tecnologia da Informação (T. I.) - Servidor 24.000 10-000408 

JOÃO XXIII Setor de coleta de DNA  12.000 10-000316 

JOÃO XXIII Centro de Apoio Multidisciplinar (CAM) 12.000 10-000319 

JOÃO XXIII Triagem  24.000 10-000741 

JOÃO XXIII Triagem  24.000 10-000746 

JOÃO XXIII Triagem  24.000 10-000439 

JOÃO XXIII Triagem  60.000 10-000166 

JOÃO XXIII Diretoria 1° atendimento  18.000 10-000211 

JOÃO XXIII Diretoria 1° atendimento  18.000 10-000335 

JOÃO XXIII Recepção 1° atendimento  60.000 10-000369 

JOÃO XXIII Ouvidoria Geral 9.000 10-000330 

JOÃO XXIII  Recepção / Núcleo do Idoso 18.000 10-000055 

JOÃO XXIII  Recepção/ Núcleo do Idoso 24.000 10-000414 

JOÃO XXIII Sala de Mediação/ Núcleo do Idoso 18.000 10-000794 

JOÃO XXIII Sala de Estagiários / Núcleo do Idoso 18.000 10-000332 

JOÃO XXIII 

1ª Defensoria do Núcleo do Idoso- Dra. Sara 

Maria 18.000 10-000331 

JOÃO XXIII 

2ª Defensoria do Núcleo do Idoso- Dra. Sarah 

Vieira 18.000 10-000329 

JOÃO XXIII 

1ª Defensoria Criminal-Dr. Silvio César 

Queiroz  18.000 10-000210 

JOÃO XXIII 

3ª Defensoria Criminal- Dra. Francisca Hildeth 

Leal 18.000 10-000073 

JOÃO XXIII 

4ª Defensoria Criminal- Dra. Viviane Pinheiro 

Pires 18.000 10-000044 

JOÃO XXIII 

5ª Defensoria Criminal-  Dra. Haradja 

Michelliny  24.000 10-000416 

JOÃO XXIII 6ª Defensoria Criminal- Dr. João Batista Viana 18.000 10-000209 

JOÃO XXIII 7ª Defensoria Criminal- Dra. Elisa Cruz Ramos  18.000 10-000333 

JOÃO XXIII 

8ª Defensoria Criminal-  Dra. Conceição de 

Maria  24.000 10-000039 

JOÃO XXIII 10ª Defensoria Criminal- Dra. Gisela Mendes  24.000 10-001406 

JOÃO XXIII 

Diretoria Criminal- Dr. Dárcio Rufino de 

Holanda 18.000 10-000052 

JOÃO XXIII 

1ª Defensoria do Sistema Prisional - Dr. 

Ulisses Brasil 24.000 10-000419 

JOÃO XXIII 

2ª Defensoria do Sistema Prisional- Dr. 

Ezequiel  24.000 10-000212 
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JOÃO XXIII 3ª Defensoria do Sistema Prisional- Dr. Juliano   24.000 10-000420 

JOÃO XXIII 4ª Defensoria do Sistema Prisional- Dra. Irani  12.000 10-000348 

JOÃO XXIII 

5ª Defensoria do Sistema Prisional - Dra. 

Klésia 

  

JOÃO XXIII 

6ª Defensoria do Sistema Prisional- Dr. 

Fabrício 24.000 10-000370 

JOÃO XXIII Sala do Meneses 12.000 10-000194 

JOÃO XXIII 

1ª Defensoria de Fazenda Pública- Dr. 

Valtembergue de Brito 24.000 10-000411 

JOÃO XXIII 

2ª Defensoria de Fazenda Pública - Dr. 

Reginaldo 24.000 10-000793 

JOÃO XXIII 6ª Defensoria dos Juizados  Especiais 24.000 10-000364 

JOÃO XXIII Defensoria Itinerante 60.000 10-000171 

JOÃO XXIII Defensoria Itinerante- Diretor 12.000 10-000321 

JOÃO XXIII Defensoria Itinerante 24.000 10-000334 

JOÃO XXIII 1ª Defensoria Cível  24.000 10-000402 

JOÃO XXIII 2ª Defensoria Cível 24.000 10-000367 

JOÃO XXIII 3ª Defensoria Cível 24.000 10-000406 

JOÃO XXIII 4ª Defensoria Cível 24.000 10-000773 

JOÃO XXIII 5ª Defensoria Cível 18.000 10-000219 

 

5.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

5.7.1. A Empresa CONTRATADA deverá apresentar cronograma de execução dos serviços de acordo 

com as Especificações Técnicas.  

PONTOS A VERIFICAR TODOS OS MESES 6 EM 6 

MESES 

ANUALMENTE 

UNIDADE INTERIOR- 

EVAPORADORA 

   

FILTROS DE AR 

(REALIZADO PELOS 

FUNCIONÁRIOS DA 

DEFENSORIA PÚBLICA) 

X   

PAINEL DA UNIDADE 

INTERIOR 

 X  

PROCURAR FUGA DE GÁS  X  

VERIFICAR FIXAÇÃO DA 

PARTE INTERIOR NA 

PAREDE 

 X  

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS  X  
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VERIFICAÇÃO DA PLACA E 

SENSOR 

 X  

DRENO  DE CONDENSADOS    

LIMPEZA NO TABULEIRO  

E TUBO 

  X 

VERIFICAÇÃO NO BOM 

ESCOAMENTO DOS 

CONDENSADOS 

  X 

LIMPAR E VERIFICAR O 

FUNCIONAMENTO DA 

BOMBA DE CONDENSADOS, 

SE EXISTIR 

 X  

LIGAÇÕES ELÉTRICAS    

VERIFICAR AS LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS 

  X 

CONTROLE REMOTO    

VERIFICAR O BOM 

FUNCIONAMENTO 

 X  

VERIFICAR AS BATERIAS  X  

 

PONTOS A VERIFICAR TODOS OS MESES 6 EM 6 

MESES 

ANUALMENTE 

UNIDADE EXTERNA- 

CONDENSADORA 

   

VERFICAR PERMUTADOR DE 

CALOR 

 X  

VERIFICAR BOA FIXAÇÃO DA 

MÁQUINA NA PAREDE 

 X  

PROCURAR FUGA DE GÁS  X  

VERIFICAR PONTOS DE 

CORROSÃO 

 X  

DRENO E CONDENSADOS    

LIMPEZA DO TABULEIRO E 

TUBO 

 X  

VERIFICAÇÃO DO BOM 

ESCOAMENTO DOS 

 X  
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CONDENSADOS 

LIMPAR E VERIFICAR O 

FUNCIONAMENTO  DA 

BOMBA DE CONDENSADOS, 

SE EXISTIR 

 X  

LIGAÇÕES ELÉTRICAS    

VERIFICAR AS LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS 

  X 

COMPRESSOR    

VERIFICAR BOM 

FUNCIONAMENTO 

 X  

VERIFICAR RUÍDOS   X 

VENTILADOR    

VERIFICAR BOM 

FUNCIONAMENTO 

  X 

VERIFICAR RUÍDOS  X  

 

5.7.2. Antes de realizar a manutenção das unidades de ar condicionado, faz-se necessário 

desligar da corrente elétrica. Não fazer utilização de líquidos voláteis, podendo danificar as 

unidades.  

 

6.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1.  Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, através 

do fiscal de contrato, conforme determinado por portaria do Defensor Público Geral do Estado do 

Piauí;  

6.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto quantitativo e 

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;  

6.3.  Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à entrega do objeto e às 

especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização 

sobre a ação da contratada;  
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6.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento da entrega do objeto, 

acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto aos danos 

que forem causados à contratante ou a terceiros;  

6.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto dentro das normas 

do contrato;  

6.6.  Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 

cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo 

sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência;  

6.7.  Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 

neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do contrato;  

6.8.  No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua entrega, caberá à contratante, 

diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações 

exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada.   

6.9.  A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas 

na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

 

7.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1.  Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 

previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao pleno 

fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações decorrentes da execução do objeto 

da contratação;  

7.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 

prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou 

provocar à contratante;  

7.3.  Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 

7.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;  
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7.5. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 

contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver 

conhecimento;  

7.6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos e/ou de força 

maior, impeditivos da execução do objeto;  

7.7. Realizar novamente os serviços, dentro de 5 (cinco) dias úteis, rejeitados pela fiscalização 

exercida pelo fiscal do contrato, devido a má qualidade de suas execuções.   

7.8.  Executar fielmente o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com as cláusulas 

acordadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no 

bom andamento da rotina de funcionamento da contratante;  

7.9 Substituir no prazo de 03 (Três) dias úteis, qualquer material que a Fiscalização da 

CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou não atenda às especificações exigidas no 

Termo. 

7.10.  Apresentar Cronograma de execuções dos serviços conforme as especificações técnicas. 

 

8.     CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

8.1.  O pagamento será efetuado à contratada até o 30º dia do mês da execução do serviço, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato, e se dará 

através de depósito bancário.  

8.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que será 

devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

8.3.  Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas 

condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser impresso 

e juntando aos autos do processo próprio; 

8.4.  A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua 

colocação em cobrança bancária. 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:  

9.1.1.  A LICITANTE deverá apresentar prova de registro ou inscrição na entidade profissional 

competente (CREA) mediante a apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida 
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pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), caso o profissional qualificado de 

referência seja engenheiro mecânico; ou documento originário do CRT (Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais), quando a qualificação do profissional se restrinja a Curso de Técnico em 

Refrigeração.  

9.1.2. O LICITANTE deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha executado serviços compatíveis com o 

objeto licitado com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade de máquinas ou carga 

térmica instalada prevista nesse TR, por período não inferior a 03 (três) anos, conforme inciso II e o § 

1º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93;   

9.1.3.  Para a comprovação da exigência constante do item 9.1.2 será aceito o somatório de atestados.  

9.1.4. O LICITANTE deverá apresentar declaração de contratos firmados com a administração pública 

e a iniciativa privada (nome do órgão/empresa, endereço completo, vigência e valor total do contrato), 

como um dos requisitos obrigatórios.  

 

9.2.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL  

9.2.1. Comprovação de vínculo em seu quadro de pessoal, à época da contratação, de no mínimo:  

9.2.2. Um PROFISSIONAL TÉCNICO (Técnico(s) Eletromecânico(s): Profissional(is) com ensino 

médio completo ou equivalente, com curso técnico específico em manutenção de ar condicionado,  

com certificado  de  capacitação,  para  os  equipamentos  a  sofrerem manutenção, com registro no 

CREA e experiência em suas respectivas áreas, comprovada na carteira de trabalho. Realizará 

atividades de manutenção – Especificações Técnicas, bem como visitas técnicas sempre que solicitado 

pelo CONTRATANTE. 

 9.2.3. A CONTRATADA deverá manter equipe técnica devidamente habilitada disponibilizando 

tantos profissionais quantos necessários à execução dos serviços;  

9.2.4. A CONTRATADA deverá manter técnicos especializados, devidamente treinados, qualificados, 

uniformizados, identificados com crachá, habilitados e munidos de equipamentos necessários ao 

desempenho eficiente e seguro dos serviços, em conformidade com as normas e determinações em 

vigor;   

9.2.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as informações e documentos necessários à 

comprovação do atendimento aos requisitos solicitados.  
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9.2.6. Os profissionais deverão possuir experiência comprovada em carteira de trabalho de, pelo 

menos, 01 (um) ano na função e devem estar aptos para desenvolver as atividades relacionadas neste 

instrumento. 

 

10.   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedida de licitar e contratar com o 

Estado do Piauí e será descredenciada do Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e 

Serviços para a Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí (CADUF), pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação 

de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

10.1.1 Cometer fraude fiscal; 

10.1.2 Apresentar documento falso; 

10.1.3 Fizer declaração falsa; 

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5 Não retirar a nota de empenho ou não assinar o contrato, nos prazos 

estabelecidos; 

10.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

10.1.7 Não mantiver a proposta. 

10.2. Para os fins do item 10.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 

parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

10.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei 

nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “10.4”, “10.6”, “10.7” e “10.9” abaixo, 

com as seguintes penalidades: 

10.3.1. Advertência; 

10.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-

PI), por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

10.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
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seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 

10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Piauí e descredenciamento no 

CADUF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

10.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do 

contrato. 

10.5. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando, decorridos 15 (quinze) dias da data de 

solicitação, nenhuma unidade do objeto for entregue pela CONTRATADA. Neste caso, a 

Administração poderá cobrar valor excedente a este percentual se os prejuízos sofridos 

superarem o montante da multa aplicada, com supedâneo no artigo 416 do CC/02. 

10.6. Em caso de retardamento na execução do objeto, superior a 10 (Dez) dias,  fica sujeita a 

CONTRATADA à multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da 

proposta, não ultrapassando a 10% (dez por cento). 

10.7. No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de obrigação contratual, 

garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

10.8. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando, decorridos 10 (Dez) dias da data de 

solicitação, houver entrega do objeto pela CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

10.9. As multas decorrentes de retardamento na execução do objeto poderão ser aplicadas juntamente 

às multas por inexecução parcial ou total do objeto, às multas por descumprimento de obrigação 

contratual e às multas por descumprimento das obrigações referentes à garantia do objeto. 

10.10. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

10.10.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 

oficial. 
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10.10.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 

ativa. 

10.11. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá 

ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, 

incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 

11. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

11.1. O recebimento e a aceitação dos serviços ocorrerão para cada Ordem de Serviço ou autorização 

provisória, e dar-se-ão da seguinte forma: 

11.1.1. PROVISORIAMENTE: em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação, por 

escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de vistoria pela 

fiscalização; 

11.1.2. DEFINITIVAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados da vistoria, mediante a lavratura de 

aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo; e 

11.1.3. Se após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja 

responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento 

definitivo será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades 

detectadas. 

11.2. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 

pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia 

previsto para o serviço. 

11.3. Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar relatórios e históricos das Ordens de Serviço 

abertas e fechadas, como também, os descritivos de soluções dadas a cada uma. 

11.4. Garantia dos serviços 

11.4.1. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garantia 

mínima de 1 (um) ano, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços. 

11.4.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos 

relacionados à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver 

solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE. 
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12.   ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

12.1. A fiscalização dos serviços será exercida por representante previamente designado pelo Defensor 

Público Geral, neste ato denominado Fiscal do Contrato, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos 

serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, de acordo com o 

Art. 67 caput e parágrafo 1°, da Lei n.°8.666/93 e suas alterações; 

12.2. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades na execução dos serviços, resultantes de utilização de pessoal 

inadequado ou sem qualificação técnica necessária, não implicando em corresponsabilidade da DPE/PI 

ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei n.° 8666/93). 

12.3. Os Contratos ou Ordem de Fornecimento/Serviços eventualmente oriundos do Registro de 

Preços serão acompanhados e fiscalizados por servidor (fiscal), designado especialmente para tal fim, 

o qual fiscalizará a execução dos serviços, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e 

condições contratuais, determinando quando necessário, a regularização de falhas observadas, cabendo 

ao referido servidor o “ATESTO” das respectivas Notas Fiscais, conforme prevê o art. 67 da lei 

8.666/93. 

 

13. PRAZO DE VIGÊNCIA 

13.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à consecução do objeto, observadas as 

hipóteses previstas no inciso II do art. 57 da lei nº 8.666/93. 

 

14.   DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS: 

14.1. Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo são verdadeiros e 

foram por mim solicitados. 

 

 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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ANEXO I - DO TERMO DE REFERENCIA  

 

 

 

ANEXO I 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO 

PCMO- PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, E CONTROLE 

NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DE ACORDO COM A 

LEI 13.589/2018, NBR 13.971/2014 E PORTARIA 3.523/1998 DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
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1. OBJETIVO  

Esta especificação estabelece as condições necessárias para contratação de serviços de: 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO PMOC – 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE NOS APARELHOS DE 

AR CONDICIONADOS, DE ACORDO PORTARIA 3.523/98 DE 28 DE AGOSTO DE 

1998 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  

 

2. ESCOPOS DOS SERVIÇOS:  

2.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

2.1.1. A assistência técnica preventiva consistirá em procedimentos de manutenção visando 

prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos, a conservação e o perfeito 

funcionamento dos equipamentos, observando-se as periodicidades constantes neste Termo de 

Referência, bem como recomendar ao DINC eventuais providências, sob o seu controle, que 

possam interferir no desempenho dos mesmos.  

2.1.2. Constarão da manutenção preventiva, entre outros procedimentos necessários à 

conservação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, os seguintes serviços: 

 a) Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos;  

b) Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos componentes dos circuitos e sistemas 

hidráulicos; 

 c) Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos componentes dos circuitos e sistemas 

eletroeletrônicos;  

d) Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 

 e) Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos; 

 f) Limpeza geral dos equipamentos; 

 g) Lubrificação geral dos equipamentos; 

 h) Conferência e reposição do gás refrigerante e de outros tipos de gases, de modo a garantir 

a carga térmica necessária ao rendimento otimizado dos equipamentos; 

 i) Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; 

 j) Limpeza geral das casas de máquinas;  

k) Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para avaliar 

o estado de funcionamento dos equipamentos. 

 2.1.3. A manutenção preventiva deverá ser feita independentemente de ter havido 

manutenção corretiva no período, devendo ser emitido Relatório Técnico de Visita (RTV) 

específico para cada tipo de manutenção.  

 

3. MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 

 Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações do DINC, quantas vezes forem 

necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação por quebra do 

equipamento, ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou 
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para a correção de defeitos detectados durante a manutenção preventiva ou que venham a 

prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos. 

 

4. ROTINAS ANUAIS (1 INTERVENÇÃO) 

a) Manobrar válvulas de serviço do princípio ao fim do curso (se houver);  

b) Verificar e limpar serpentinas do evaporador e condensador;  

c) Verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver); 

d) Verificar e ajustar todos dispositivos de medição, controle e segurança (como termostato,       

pressostato e relé térmico);  

e) Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores; 

f) Medir razão de ar de insuflamento, retorno e tomada de ar externo;  

g) Medir tensão de alimentação; i) Medir correntes elétricas dos motores; 

 h) Medir correntes elétricas dos compressores; 

 i) Eliminar pontos de corrosão;  

 j) Limpeza geral dos equipamentos; 

 k) Lubrificação geral dos equipamentos. 

 

5. QUANTITATIVO E LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS 

PREDIO TIPO 

            

CAPACIDADE       TOMBO 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Estágio  12.000 10-000492 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Planejamento e Projetos 24.000 10-000336 

ANEXO 1- ADM Comissão Permanente de Licitação e Contratos 24.000 10-000343 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Controle de Gestão 24.000 10-000337 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Finanças   22.000 10-000340 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Gestão de Pessoas 18.000 10-000338 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Infraestrutura e Materiais 24.000 10-000407 

ANEXO 1- ADM Diretoria Administrativa 24.000 10-001419 

ANEXO 1- ADM Diretoria Administrativa Recepção 9.000 10-000342 

ANEXO 1- ADM Almoxarifado 12.000 10-000027 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 12.000 10-000204 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 24.000 10-000203 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 24.000 10-000205 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 9.000 10-000450 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 24.000 10-000449 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 48.000 10-000357 

ANEXO 1- ADM Coordenação de Tecnologia da Informação 48.000 10-000368 

ANEXO 1- ADM Sala dos Motorista 24.000 10-000120 

ANEXO 1- ADM Serviços Gerais e Manutenção 30.000 10-000418 

ANEXO 1- ADM Serviços Gerais e Manutenção 24.000 10-000786 
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CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Recepção 24.000 10-000195 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde- Recepção 24.000 10-000188 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde / Triagem 12.000 10-000182 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde / Estagiarios  12.000 10-000185 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde / Assessoria Jurídica 12.000 10-000189 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Saúde / 1° Defensoria da Saúde  12.000 10-000198 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Tecnologia da Informação  (T.I.) - Servidor 12.000 10-000366 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Recepção  24.000 10-000191 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Recepção  18.000 10-000186 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher/ Recepção  18.000 10-000190 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Brinquedoteca  18.000 10-000187 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da mulher / Assistente Social   12.000 10-000181 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Conciliação 12.000 10-000196 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Psicóloga 12.000 10-000184 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / 1° Defensoria da Mulher  12.000 10-000179 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher/ 2° Defensoria da Mulher  12.000 10-000266 

CASA DE 

NÚCLEOS Núcleo da Mulher / 3° Defensoria da Mulher  12.000 10-000218 
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ESPECIALIZADOS 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Sala de Reunião 1 12.000 10-000199 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Sala de Reunião 2 12.000 10-000265 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher/ Sala de Reunião 3 12.000 10-000269 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher/ Estagiários  18.000 10-000267 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Mulher / Biblioteca  24.000 10-000200 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo dos Direitos Humanos/ Recepção 24.000 10-000080 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo dos Direitos Humanos/ Sala atendimento 

psicossocial  12.000 10-000079 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo dos Direitos Humanos/ Assessoria Jurídica 12.000 10-000084 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo dos Direitos Humanos/ 1ª Defensoria- Dr. Igo 

Castelo 12.000 10-000081 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo dos Direitos Humanos/ Sala de Reunião   12.000 10-000082 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo dos Direitos Humanos/ Sala de Reunião   12.000 10-000083 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Conselho Superior/ Recepção  18.000 10-000278 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Conselho Superior/ Secretaria  12.000 10-000279 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Conselho Superior/ Sala de reunião  18.000 10-000281 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Conselho Superior/ Sala de reunião  24.000 10-001498 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Recepção  24.000 10-000264 
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CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Sala dos Estagiarios  12.000 10-000178 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Sala de Reunião  12.000 10-000176 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Recepção 2- Triagem 24.000 10-000263 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo da Infância/ 1° Defensoria da Infância- Dra. 

Daniela Bona 12.000 10-000270 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo da Infância/ Assessoria Jurídica  12.000 10-000220 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS 

Núcleo da Infância/ 2ª Defensoria da Infância -dra. Karla 

Cibele 12.000 10-000222 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ Recepão  12.000 10-000283 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ sala 1 12.000 10-000285 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ sala 1 12.000 10-000286 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ Auditório  24.000 10-000298 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI// Auditório  24.000 10-000289 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI// Auditório  24.000 10-000277 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS ESDEPI/ Auditório  22.000 10-000354 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Recepção  18.000 10-000253 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Recepção  18.000 10-000254 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Sala de Reunião 1 12.000 10-000256 
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CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Sala de Reunião 2 12.000 10-000286 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/Triagem 18.000 10-000258 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Sala dos Estagiarios  12.000 10-000259 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ Assessoria Jurídica 

 

10-001401 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ 1° 2° 3° DEP do Consumidor  18.000 10-000274 

CASA DE 

NÚCLEOS 

ESPECIALIZADOS Núcleo do Consumidor/ 1° 2° 3° DEP do Consumidor  18.000 10-000275 

CATEGORIA 

ESPECIAL Recepção  24.000 10-000361 

CATEGORIA 

ESPECIAL 1ª Defensoria Especial- Dr. Nelson Nery 24.000 10-000424 

CATEGORIA 

ESPECIAL 2ª Defensoria Especial- Dra. Norma Brandão 24.000 10-001481 

CATEGORIA 

ESPECIAL 3ª Defensoria Especial- Dr. José Weligton 12.000 10-000238 

CATEGORIA 

ESPECIAL 4ª  Defensoria Especial- Dra. Osita Maria 24.000 10-000355 

CATEGORIA 

ESPECIAL 5ª Defensoria Especial-Dra. Elizabeth Maria 12.000 10-000230 

CATEGORIA 

ESPECIAL 6ª Defensoria Especial- Dr. Francisco Barbosa 12.000 10-000228 

CATEGORIA 

ESPECIAL 7ª Defensoria Especial- Dra. Ana Patrícia Paes Landim 12.000 10-000237 

CATEGORIA 

ESPECIAL 8ª Defensoria Especial- Dra. Myrtes Maria de Freitas 

  CATEGORIA 

ESPECIAL Sala dos Estagiarios  18.000 10-000227 

SEDE 

PROVISÓRIA Recepção 24.000 10-000362 

SEDE 

PROVISÓRIA Recepção / NUSCC 24.000 10-000783 

SEDE 

PROVISÓRIA Recepção / NUSCC 24.000 10-000776 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Conciliação 1 24.000 10-000789 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Conciliação 2 12.000 10-000344 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Conciliação 3 24.000 10-000757 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Conciliação 4 18.000 10-000425 

SEDE 

PROVISÓRIA Tecnologi da informação (servidor) 18.000 10-001465 

SEDE Diretoria Cível  18.000 10-001468 
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PROVISÓRIA 

SEDE 

PROVISÓRIA 1ª Defensoria de Famíilia- Dra. Andrea Melo 24.000 10-000762 

SEDE 

PROVISÓRIA 1ª Defensoria de Famíilia- Dra. Andrea Melo 18.000 10-001473 

SEDE 

PROVISÓRIA 2ª Defensoria de Famíilia-Dra. Sheila Andrade 12.000 10-000103 

SEDE 

PROVISÓRIA 2ª Defensoria de Famíilia-Dra. Sheila Andrade 24.000 10-000752 

SEDE 

PROVISÓRIA 3ª Defensoria de Famíilia- Dr. João Neto 13.000 10-000108 

SEDE 

PROVISÓRIA 3ª Defensoria de Famíilia- Dr. João Neto 24.000 10-000761 

SEDE 

PROVISÓRIA 4ª Defensoria de Famíilia- Dra. Verônica Acioly 24.000 10-000777 

SEDE 

PROVISÓRIA 4ª Defensoria de Famíilia- Dra. Verônica Acioly 18.000 10-000791 

SEDE 

PROVISÓRIA 5ª Defensoria de Famíilia- Dr. Reginaldo Correia 24.000 10-000760 

SEDE 

PROVISÓRIA 5ª Defensoria de Famíilia- Dr. Reginaldo Correia 18.000 10-000772 

SEDE 

PROVISÓRIA 6ª Defensoria de Famíilia- Dra. Dilene Brandão 24.000 10-000756 

SEDE 

PROVISÓRIA 6ª Defensoria de Famíilia- Dra. Dilene Brandão 18.000 10-001464 

SEDE 

PROVISÓRIA 7ª Defensoria de Famíilia- Dr. Eric Leonardo 24.000 10-000763 

SEDE 

PROVISÓRIA 7ª Defensoria de Famíilia- Dr. Eric Leonardo 18.000 10-000796 

SEDE 

PROVISÓRIA 8ª Defensoria Criminal-  Dra. Alynne Patrício  24.000 10-000759 

SEDE 

PROVISÓRIA 8ª Defensoria Criminal-  Dra. Alynne Patrício  12.000 10-000426 

SEDE 

PROVISÓRIA 9ª Defensoria de Famíilia- Dra. Rosa Formiga 18.000 10-000774 

SEDE 

PROVISÓRIA 9ª Defensoria de Famíilia- Dra. Rosa Formiga 24.000 10-000755 

SEDE 

PROVISÓRIA 10ª Defensoria de Famíilia-Dra. Glícia Rodrigues 24.000 10-000778 

SEDE 

PROVISÓRIA 10ª Defensoria de Famíilia-Dra. Glícia Rodrigues 18.000 10-000798 

SEDE 

PROVISÓRIA 11ª Defensoria de Famíilia- Dr. Gervásio Pimentel 24.000 10-000784 

SEDE 

PROVISÓRIA 11ª Defensoria de Famíilia- Dr. Gervásio Pimentel 24.000 10-000788 

SEDE 

PROVISÓRIA 12ª Defensoria de Família - Dra. Patrícia Monte 12.000 10-000431 

SEDE 

PROVISÓRIA 12ª Defensoria de Família - Dra. Patrícia Monte 24.000 10-000785 

SEDE 

PROVISÓRIA 13ª Defensoria de Família- Dra. Daniela Bona 24.000 10-001476 

SEDE 

PROVISÓRIA 14ª Defensoria de Família- Dr. Juliano Leonel 24.000 

 SEDE 

PROVISÓRIA Recepção/ gabinete geral 24.000 10-000782 
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SEDE 

PROVISÓRIA Gabinete geral  24.000 10-000751 

SEDE 

PROVISÓRIA Chefia de Gabinete  18.000 10-000770 

SEDE 

PROVISÓRIA Sala de Reunião/ Gabinete Geral 22.000 10-000303 

SEDE 

PROVISÓRIA Coordenação de Comunicação  18.000 10-000792 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria dos Núcleos Especializados 18.000 10-001474 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria dos Núcleos Especializados 18.000 10-001471 

SEDE 

PROVISÓRIA Subdefensoria Pública Geral 24.000 10-000779 

SEDE 

PROVISÓRIA Subdefensoria Pública Geral 18.000 10-000790 

SEDE 

PROVISÓRIA Corregedoria Geral 18.000 10-000753 

SEDE 

PROVISÓRIA Corregedoria Geral 24.000 10-000771 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria Regional 18.000 10-001463 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria Regional 18.000 10-001470 

SEDE 

PROVISÓRIA Diretoria Regional 18.000 10-001466 

JOÃO XXIII Recepção   60.000 10-000165 

JOÃO XXIII Protocolo 18.000 10-000076 

JOÃO XXIII Tecnologia da Informação (T. I.) - Servidor 24.000 10-000408 

JOÃO XXIII Setor de coleta de DNA  12.000 10-000316 

JOÃO XXIII Centro de Apoio Multidisciplinar (CAM) 12.000 10-000319 

JOÃO XXIII Triagem  24.000 10-000741 

JOÃO XXIII Triagem  24.000 10-000746 

JOÃO XXIII Triagem  24.000 10-000439 

JOÃO XXIII Triagem  60.000 10-000166 

JOÃO XXIII Diretoria 1° atendimento  18.000 10-000211 

JOÃO XXIII Diretoria 1° atendimento  18.000 10-000335 

JOÃO XXIII Recepção 1° atendimento  60.000 10-000369 

JOÃO XXIII Ouvidoria Geral 9.000 10-000330 

JOÃO XXIII  Recepção / Núcleo do Idoso 18.000 10-000055 

JOÃO XXIII  Recepção/ Núcleo do Idoso 24.000 10-000414 

JOÃO XXIII Sala de Mediação/ Núcleo do Idoso 18.000 10-000794 

JOÃO XXIII Sala de Estagiários / Núcleo do Idoso 18.000 10-000332 

JOÃO XXIII 1ª Defensoria do Núcleo do Idoso- Dra. Sara Maria 18.000 10-000331 

JOÃO XXIII 2ª Defensoria do Núcleo do Idoso- Dra. Sarah Vieira 18.000 10-000329 
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JOÃO XXIII 1ª Defensoria Criminal-Dr. Silvio César Queiroz  18.000 10-000210 

JOÃO XXIII 3ª Defensoria Criminal- Dra. Francisca Hildeth Leal 18.000 10-000073 

JOÃO XXIII 4ª Defensoria Criminal- Dra. Viviane Pinheiro Pires 18.000 10-000044 

JOÃO XXIII 5ª Defensoria Criminal-  Dra. Haradja Michelliny  24.000 10-000416 

JOÃO XXIII 6ª Defensoria Criminal- Dr. João Batista Viana 18.000 10-000209 

JOÃO XXIII 7ª Defensoria Criminal- Dra. Elisa Cruz Ramos  18.000 10-000333 

JOÃO XXIII 8ª Defensoria Criminal-  Dra. Conceição de Maria  24.000 10-000039 

JOÃO XXIII 10ª Defensoria Criminal- Dra. Gisela Mendes  24.000 10-001406 

JOÃO XXIII Diretoria Criminal- Dr. Dárcio Rufino de Holanda 18.000 10-000052 

JOÃO XXIII 1ª Defensoria do Sistema Prisional - Dr. Ulisses Brasil 24.000 10-000419 

JOÃO XXIII 2ª Defensoria do Sistema Prisional- Dr. Ezequiel  24.000 10-000212 

JOÃO XXIII 3ª Defensoria do Sistema Prisional- Dr. Juliano   24.000 10-000420 

JOÃO XXIII 4ª Defensoria do Sistema Prisional- Dra. Irani  12.000 10-000348 

JOÃO XXIII 5ª Defensoria do Sistema Prisional - Dra. Klésia 

  
JOÃO XXIII 6ª Defensoria do Sistema Prisional- Dr. Fabrício 24.000 10-000370 

JOÃO XXIII Sala do Meneses 12.000 10-000194 

JOÃO XXIII 

1ª Defensoria de Fazenda Pública- Dr. Valtembergue de 

Brito 24.000 10-000411 

JOÃO XXIII 2ª Defensoria de Fazenda Pública - Dr. Reginaldo 24.000 10-000793 

JOÃO XXIII 6ª Defensoria dos Juizados  Especiais 24.000 10-000364 

JOÃO XXIII Defensoria Itinerante 60.000 10-000171 

JOÃO XXIII Defensoria Itinerante- Diretor 12.000 10-000321 

JOÃO XXIII Defensoria Itinerante 24.000 10-000334 

JOÃO XXIII 1ª Defensoria Cível  24.000 10-000402 

JOÃO XXIII 2ª Defensoria Cível 24.000 10-000367 

JOÃO XXIII 3ª Defensoria Cível 24.000 10-000406 

JOÃO XXIII 4ª Defensoria Cível 24.000 10-000773 

JOÃO XXIII 5ª Defensoria Cível 18.000 10-000219 

 

 

  RELAÇÃO DE SPLITS TOTAL 

SPLITS DE 9.000 BTUS 3 

SPLITS DE 12.000 BTUS 47 

SPLITS DE 18.000 BTUS 47 

SPLITS DE 24.000 BTUS 69 

SPLITS DE 48.000 BTUS 2 

SPLITS DE 60.000 BTUS 4 
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SPLITS DE 13.000 BTUS 1 

SPLITS DE 30.000 BTUS 1 

SPLITS DE 22.000 BTUS 3 

TOTAL GERAL 177 
 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

A Empresa CONTRATADA deverá apresentar cronograma de execução dos serviços de 

acordo com as Especificações Técnicas. 

  

PONTOS A VERIFICAR TODOS OS MESES 6 EM 6 

MESES 

ANUALMENTE 

UNIDADE INTERIOR- 

EVAPORADORA 

   

FILTROS DE AR 

(REALIZADO PELOS 

FUNCIONÁRIOS DA 

DEFENSORIA PÚBLICA) 

X   

PAINEL DA UNIDADE 

INTERIOR 

 X  

PROCURAR FUGA DE GÁS  X  

VERIFICAR FIXAÇÃO DA 

PARTE INTERIOR NA 

PAREDE 

 X  

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS  X  

VERIFICAÇÃO DA PLACA E 

SENSOR 

 X  

DRENO  DE CONDENSADOS    

LIMPEZA NO TABULEIRO  

E TUBO 

  X 

VERIFICAÇÃO NO BOM 

ESCOAMENTO DOS 

CONDENSADOS 

  X 

LIMPAR E VERIFICAR O 

FUNCIONAMENTO DA 

BOMBA DE CONDENSADOS, 

SE EXISTIR 

 X  

LIGAÇÕES ELÉTRICAS    

VERIFICAR AS LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS 

  X 

CONTROLE REMOTO    
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VERIFICAR O BOM 

FUNCIONAMENTO 

 X  

VERIFICAR AS BATERIAS  X  

 

PONTOS A VERIFICAR TODOS OS MESES 6 EM 6 

MESES 

ANUALMENTE 

UNIDADE EXTERNA- 

CONDENSADORA 

   

VERFICAR PERMUTADOR DE 

CALOR 

 X  

VERIFICAR BOA FIXAÇÃO DA 

MÁQUINA NA PAREDE 

 X  

PROCURAR FUGA DE GÁS  X  

VERIFICAR PONTOS DE 

CORROSÃO 

 X  

DRENO E CONDENSADOS    

LIMPEZA DO TABULEIRO E 

TUBO 

 X  

VERIFICAÇÃO DO BOM 

ESCOAMENTO DOS 

CONDENSADOS 

 X  

LIMPAR E VERIFICAR O 

FUNCIONAMENTO  DA 

BOMBA DE CONDENSADOS, 

SE EXISTIR 

 X  

LIGAÇÕES ELÉTRICAS    

VERIFICAR AS LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS 

  X 

COMPRESSOR    

VERIFICAR BOM 

FUNCIONAMENTO 

 X  
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VERIFICAR RUÍDOS   X 

VENTILADOR    

VERIFICAR BOM 

FUNCIONAMENTO 

  X 

VERIFICAR RUÍDOS  X  

 

Antes de realizar a manutenção das unidades de ar condicionado, faz-se necessário desligar 

da corrente elétrica. Não fazer utilização de líquidos voláteis, podendo danificar as unidades.  
      

 

 

Márcio de Matos Freitas 

Engenheiro Mecânico 

CREA 21160/PI 
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 APÊNDICE I 

 

 

   ITEM 

 

                   ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

QUANT. 
Valor 

Unitário 

Médio 

Valor  

Total  

Médio 

       1 Instalação de máquina de 7000 a 12000 BTUs (até 

20 metros) 
15     450,00       6.750,00  

       2 Instalação de máquina de 18000 a 30000 BTUs (até 

20 metros) 
15     616,67       9.250,00  

       3 Instalação de máquina de 36000 a 60000 BTUs (até 

20 metros) 
10     783,33       7.833,33  

       4 Desinstalação de máquina de 7000 a 12000 BTUs 

(até 20 metros) 
20     206,67       4.133,33  

       5 Desinstalação de máquina de 18000 a 30000 BTUs 

(até 20 metros) 
20     340,00       6.800,00  

       6 Manutenção (Lavagem da evaporadora e da 

condensadora) de máquina de 7000 a 12000 BTUs 

(até 20 metros) 

50     153,33       7.666,67  

       7 Manutenção (Lavagem da evaporadora e da 

condensadora) de máquina de 18000 a 30000 BTUs 

(até 20 metros) 

50     163,33       8.166,67  

8 Manutenção (Lavagem da evaporadora e da 

condensadora) de máquina de 31000 a 60.000 

BTUs (até 20 metros) Piso e teto 

20     233,33       4.666,67  

9 Manutenção (Lavagem da evaporadora e da 

condensadora) de máquina de k7 de 30.000 a 60000 

BTUs (até 20 metros) 

15     278,33       4.175,00  

10 Troca de capacitor 7000 a 12000 BTUs 20     106,67       2.133,33  

11 Troca de capacitor 18000 a 30000 BTUs 30     116,67       3.500,00  

12 Troca de capacitor 31000 a 60000 BTUs 20     143,33       2.866,67  

13 Troca de capacitor tipo Gaveta 7000 a 10000 BTUs 15     133,33       2.000,00  

14 Troca de capacitor tipo Gaveta 12000 a 31000 

BTUs 
15       63,33          950,00  

15 Recarga de Gás 7000 a 12000 BTUs 40     196,67       7.866,67  

16 Recarga de Gás 18000 a 30000 BTUs 60     310,00      18.600,00  

17 Recarga de Gás 31000 a 60000 BTUs 15     383,33       5.750,00  

18 Troca de Compressor 7000 a 12000 BTUs (com 

peça) 
20     976,67      19.533,33  

19 Troca de Compressor 18000 a 30000 BTUs (com 

peça) 
20  1.516,67      30.333,33  

20 Troca de Compressor 31000 a 60000 BTUs (com 12  2.210,00      26.520,00  
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peça) 

21 Troca de Ventilador 7000 a 12000 BTUs 20     256,67       5.133,33  

22 Troca de Ventilador 18000 a 30000 BTUs 10     326,67       3.266,67  

23 Troca de Ventilador 31000 a 60000 BTUs 45     416,67      18.750,00  

24 Troca de Sensor 45     410,00      18.450,00  

25 Troca de Placa 45     136,67       6.150,00  

26 Reparo de Ruídos 50     273,33      13.666,67  

27 Reparo de vazamento 50     176,67       8.833,33  

    28 Isolamento da Tubulação (até 20 metros) Apenas 

manutenção 
50     413,33      20.666,67  

     29 Troca de Tubulação de cobre (até 20 metros) 

Apenas manutenção 
40     233,33       9.333,33  

     30 Manutenção de Ar Condicionado de Janela (Todos 

os BTUs) 
20     186,67       3.733,33  

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 287.478,33 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL 

QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS 
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ANEXO II – MODELOS AUXILIARES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL 

 

 

 Procedimento de Gestão Administrativa nº 03000/2019 

 Pregão Eletrônico SRP nº 004/2020 

 

Os proponentes deverão apresentar planilha com a cotação por item (valor 

unitário e valor total) e o Valor Global do objeto, conforme os modelos I e II a 

seguir.   

 

OBS: A PROPOSTA A SER APRESENTADA APÓS A FASE DE LANCES PELO 

LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR O “TIMBRE DA 

EMPRESA” E SUBSCRITA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL. 

 

 

 

MODELO I – APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

      

      

      

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE – R$________________________________________ 
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MODELO II – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Razão Social da Empresa:____________________________________________________ 

Nome Fantasia:_____________________________________________________________  

CNPJ nº___________________________________________________________________ 

E-Mail:____________________________________________________________________ 

 

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão. 

Declaramos que estamos cientes e de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 

responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como 

fretes, seguros, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem 

como que o produto será entregue no local estabelecido sem ônus. 

No caso de nossa proposta ser classificada como a mais vantajosa para aquisição 

do objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no 

documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

 

• Razão Social: 

• C.N.P.J: 

• Endereço: 

• Telefone/Fax: 

• E-mail: 

• CEP: 

• Cidade/UF: 

• Banco: 

• Agência: 

• Número da Conta Corrente: 

 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

 

• Nome: 

• Endereço: 
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• CEP: 

• Cidade / UF: 

• CPF/MF: 

• Cargo/Função: 

• Carteira de Identidade nº: 

• Expedido por: 

• Naturalidade: 

• Nacionalidade: 

 

Teresina, ____ de __________ de 2020. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Defensoria Pública do Estado do Piauí 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020/CLC/DPE/PI 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

.........................., através de seu representante legal infra-assinado, que:  

 

(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes 

que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de 

idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei 

nº 9.854/99. 

 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público 

de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

 

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de 

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 

termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

71 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 
 

Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº ................................................. 

e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é..................................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de 

Preços/contrato. 
 

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este 

processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de 

Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

 

E-mail: 

Telefone: () 

 

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 

junto a Coordenação de Licitações e Contratos através do Email:  cpldpe@defensoria.pi.def.br, sob 

pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro 

de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º 004/2020/CLC/DPE/PI e todos os atos 

necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na 

Ata de Registro de Preços/Contrato. 

 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2020. 

Local e Data 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2020/DPE/PI 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020/CLC/DPE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2020/CLC/DPE 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, 

MANUTENÇÃO LIMPEZA, E TROCA DE PEÇAS  DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

(CAPITAL), QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 

DO PIAUÍ, ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO – DPE/PI E A EMPRESA XXXXXXX, 

REALIZADO POR PREGÃO ELETRÔNICO, NOS 

TERMOS DAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina 

- PI, através de seu Defensor Público-Geral DR. ERISVALDO MARQUES DOS REIS, 

brasileiro, casado, inscrito no RG nº 1318165 SSP-PI, CPF nº 678.035.473-20, com endereço 

profissional na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, a seguir 

denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa XXXXXXX, com sede no XXXXX, 

XXXX, XX, Teresina/PI, inscrita no CNPJ XXXXX, neste ato representada por XXXXX, RG: 

XXXX, CPF: XXXXX, denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem em comum 

acordo firmar o presente Contrato, considerando o Processo acima, de acordo com a Lei Federal 

nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, na modalidade Pregão 

Eletrônico SRP nº 004/2020/DPE-PI, nos termos da lei 10.520 de 17/07/2002, mediante cláusulas 

e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de 

obra, com reposição e fornecimento de peças, a serem executados nos prédios da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí em Teresina-PI. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 
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2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 

proposta da CONTRATADA e os demais orçamentos referentes ao objeto, bem como as 

especificações referentes ao mesmo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O presente contrato possui valor de R$ XXXXXX (____________), as despesas decorrentes 

desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. 

3.2. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente 

nacional, até o 30º dia do mês da execução do serviço, se dará através de depósito bancário, 

mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de 

recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na 

legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP. 

3.3. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou 

sua colocação em cobrança bancária. 

3.5. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas 

condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser 

impresso e juntando aos autos do processo próprio; 

3.6. A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente junto com sua Nota Fiscal 

a comprovação de que o mesmo é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. 

3.7. A contratante, quando da efetivação do pagamento, poderá exigir do contratado a 

documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e 

FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da 

DPE-PI nos seguintes termos: Natureza XXXXXX e XXXXXX - Atividade XXXX - Fonte de 

Recurso XXX. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº XXX/2020 - 

DPE/PI, realizado com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e subsidiariamente a 

Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA: 

6.1 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) de cada item contratado, desde que a despesa não esteja liquida; 
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6.1.1. Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superioridades ao limite de 

25% estabelecido no item anterior. 

6.2. Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constante da proposta 

vencedora, bem como do edital e seus anexos. 

6.3. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações 

não autorizadas pela CONTRATANTE. 

6.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em apreço, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o acompanhamento pela 

CONTRATANTE. 

6.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a 

atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento. 

6.6. Substituir no prazo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer material que a Fiscalização da 

CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou não atenda às especificações exigidas 

neste Termo. 

6.7. Comunicar por escrito ao Fiscal da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

6.8. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos 

produtos contratados. 

6.9. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega, respeitadas as 

normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas. 

7.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser 

solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 

7.3. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

natureza grave. 

7.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação. 

7.5. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Instrumento e no Contrato. 

7.6. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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8.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 

com o Estado do Piauí e será descredenciada do Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, 

Bens e Serviços para a Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí (CADUF), pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e 

da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a 

CONTRATADA que: 

8.1.1 Cometer fraude fiscal; 

8.1.2 Apresentar documento falso; 

8.1.3 Fizer declaração falsa; 

8.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.5 Não retirar a nota de empenho ou não assinar o contrato, nos prazos 

estabelecidos; 

8.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

8.1.7 Não mantiver a proposta. 

8.2. Para os fins do item 8.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 

92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

8.3.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º 

da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou 

de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “8.4”, “8.6”, “8.7” e “8.9” abaixo, 

com as seguintes penalidades: 

8.3.1.  Advertência; 

8.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-PI), por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

8.3.3.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 

8.3.4.  Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Piauí e 

descredenciamento no CADUF, ou nos sistemas de cadastramento de 
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fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos. 

8.4.  No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do 

contrato. 

8.5.  Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando, decorridos 20 (vinte) dias do término 

do prazo estabelecido para execução do contrato, nenhuma unidade do objeto for entregue pela 

CONTRATADA. Neste caso, a Administração poderá cobrar valor excedente a este 

percentual se os prejuízos sofridos superarem o montante da multa aplicada, com 

supedâneo no artigo 416 do CC/02. 

8.6.  Em caso de retardamento na execução do objeto, fica sujeita a CONTRATADA à multa 

de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não 

ultrapassando a 10% (dez por cento). 

8.7.  No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de obrigação contratual, 

garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa 

de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

8.8.  Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando, decorridos 20 (quinze) dias do 

término do prazo estabelecido para execução do contrato, houver entrega do objeto pela 

CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

8.9. As multas decorrentes de retardamento na execução do objeto poderão ser aplicadas 

juntamente às multas por inexecução parcial ou total do objeto, às multas por descumprimento de 

obrigação contratual e às multas por descumprimento das obrigações referentes à garantia do 

objeto. 

8.10.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

8.10.1.  Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada 

a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

comunicação oficial. 

8.10.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 

dívida ativa. 

8.11.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no 

art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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9.1. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

9.1.1. Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que 

impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA. 

9.1.2. Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens. 

9.1.3. Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo dos bens, objeto deste 

contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento. 

9.2. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à consecução do objeto, 

observadas as hipóteses previstas no inciso II do art. 57 da lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

11.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado 

unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 

8.666/93, incisos I e II, Lei nº 8.666/93; 

11.2.  A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na 

forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições 

consensuais. 

11.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao 

presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões 

suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei 

nº 8.883/94. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

12.2. Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial: 

12.2.1. O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem 

como das condições previstas no edital e no contrato. 
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12.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital ou no contrato; 

12.2.3. O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

12.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

12.2.5. A dissolução da sociedade; 

12.2.6. A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura 

da empresa que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

12.2.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

12.2.8. A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento; 

12.2.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

DEFENSORIA e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 

12.2.10. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva do fornecimento; 

12.2.11. O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 

desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 

participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 

assinado. 

12.3. Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 

execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa: 

12.3.1. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta 

Lei; 

12.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 

da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 

ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
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12.4. Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 

relativas à entrega do objeto. 

12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

12.6. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos 

prejuízos calculados, já calculados ou estimados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

13.1. O fornecimento dos serviços contratados dispostos no Lote 1 deverá ser prestado nas 

Defensorias Públicas localizadas em Teresina – Piauí, aos cuidados do Fiscal do Contrato. 

Conforme Programa de Manutenção, Operação, e Controle nos Aparelhos de Ar Condicionados, 

de acordo com a Lei 13.589/2018 (ANEXO I) e disposições deste termo de referência. 

13.2. A CONTRATADA arcará com todos os custos de entrega dos equipamentos, se 

responsabilizando por falhas e danos aos equipamentos resultantes do transporte. 

13.3. Os serviços de manutenção preventiva que buscam prevenir inibir a ocorrência de quebras e 

defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as em perfeito estado de uso, de acordo 

com projetos, manuais, normas técnicas dos fabricantes e da área de saúde, consistem na 

execução, pela CONTRATADA, de procedimentos rotineiros estabelecidos e previamente 

fixados, mediante 1 (uma) obrigatória visita semestral, conforme as condições do item 3.1 do 

termo e PMOC, em anexo. 

13.4. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas previamente 

programadas pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com a periodicidade previamente fixada, 

de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 13:00 horas. 

13.5. Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, eventuais ou 

emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se comprovar serem 

indispensáveis, tratam da execução dos trabalhos necessários e suficientes para a imediata 

correção de defeitos e anormalidades nos equipamentos de ar condicionado, a fim de que seja 

retomada sua utilização de forma segura, eficiente e econômica, devendo ser preferencialmente 

realizados de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 13:00 horas. 

13.6. No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de anormalidades eventuais, a 

CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, iniciar os procedimentos 

corretivos no prazo máximo de até 02 (Dois) dias. 

13.7. O recebimento e a aceitação dos serviços ocorrerão para cada Ordem de Serviço ou 

autorização provisória, e dar-se-ão da seguinte forma: 
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13.7.1. PROVISORIAMENTE: em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a 

realização de vistoria pela fiscalização; 

13.7.2. DEFINITIVAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados da vistoria, mediante a 

lavratura de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento 

definitivo; e 

13.7.3. Se após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja 

responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do 

recebimento definitivo será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento 

das impropriedades detectadas. 

13.7.4. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento 

Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, o qual poderá ser substituído 

pela atestação no verso da nota fiscal, considerando o valor da compra, de acordo com 

previsão legal. 

13.8. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o 

período de garantia previsto para o serviço. 

13.9. Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar relatórios e históricos das Ordens de 

Serviço abertas e fechadas, como também, os descritivos de soluções dadas a cada uma. 

13.10. Garantia dos serviços 

13.10.1. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter 

garantia mínima de 1 (um) ano, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços. 

13.10.2 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer 

defeitos relacionados à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre 

que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

14.1. No ato da assinatura deste contrato o CONTRATADO deverá comprovar o vínculo em seu 

quadro de pessoal, de no mínimo: 

 

14.1.2 Um PROFISSIONAL TÉCNICO (Técnico(s) Eletromecânico(s): Profissional(is) 

com ensino médio completo ou equivalente, com curso técnico específico em manutenção 

de ar condicionado,  com certificado  de  capacitação,  para  os  equipamentos  a  sofrerem 

manutenção, com registro no CREA e experiência em suas respectivas áreas, comprovada 

na carteira de trabalho. Realizará atividades de manutenção – Especificações Técnicas, bem 

como visitas técnicas sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. 
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14.1.3. A CONTRATADA deverá manter equipe técnica devidamente habilitada 

disponibilizando tantos profissionais quantos necessários à execução dos serviços;  

14.1.4. A CONTRATADA deverá manter técnicos especializados, devidamente treinados, 

qualificados, uniformizados, identificados com crachá, habilitados e munidos de 

equipamentos necessários ao desempenho eficiente e seguro dos serviços, em conformidade 

com as normas e determinações em vigor;   

14.1.5.A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as informações e documentos 

necessários à comprovação do atendimento aos requisitos solicitados.  

14.1.6. Os profissionais deverão possuir experiência comprovada em carteira de trabalho de, 

pelo menos, 01 (um) ano na função e devem estar aptos para desenvolver as atividades 

relacionadas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

14.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão efeitos 

legais se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que 

comprove a sua efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666/93 e 

alterações previstas na Lei nº. 8.883/94, conforme conveniência da aplicar-se-ão as demais 

disposições constantes da Lei nº 10.520 de 2002, da Lei nº. Administração Pública observando-se 

ainda o disposto no Decreto nº. 3.555 de 2000 e Decretos Estaduais 11.346/04 e 11.319/04. 

15.2. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir quaisquer 

dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja.  

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, para 

um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas 

testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a 

cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusula.                                                                        

Teresina/PI, XX de XXX de 2020. 

 

 

 

........................................................................................ 

Defensor Público-Geral 

CONTRATANTE 
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........................................................................ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

........................................................................ 

RG/CPF: 

........................................................................ 

RG/CPF 
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2020 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XX/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03000/2019 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO 

CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, A 

SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

EM TERESINA-PI. 

 

ATA N. XX/2020 

 

Aos_____dias do mês de ______ do ano de 2020, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

inscrita no CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-37, na sala da CPL, Rua Nogueira Tapety, 138, 

Bairro dos Noivos, Teresina-PI, nos termos da Lei 10.520/2002, e dos Decretos Estaduais Nº 

11.346/04 e 11.319/04 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico SRP nº 004/2020, do resultado do julgamento 

das Propostas de Preços, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí e homologada pelo 

Defensor Público Geral, às fls. _____ do processo acima referenciado, RESOLVE, 

REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 

DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO LIMPEZA, E TROCA DE 

PEÇAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços 

oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas e declaradas vencedoras no 

certame acima numerado, como segue: 

 

FORNECEDOR REGISTRADO: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX 

END: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

FONE: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO 

CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, A 

SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

EM TERESINA-PI. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

2.2. Nesta licitação, não há órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA– DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE, REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

4.2. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

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

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

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

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso 
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assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2.  não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.10.1. por razão de interesse público; ou 

4.10.2. a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 

5.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

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

§1º do Decreto nº 7892/13. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO 
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Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 
 

_____________________________________ 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE-PI 

 

 

       ____________________________ 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

EMPENHO 

7.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, 

conforme a necessidade, pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão 

igualmente autorizados pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo 

Defensor Público Geral. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação nº XX/2020, modalidade Pregão Eletrônico e 

seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): XXXXXXXXXXXXXXX, classificada no 

certame supra numerado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente ata. 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI, ____ de ________ de 2020. 

 

 

 

 

 

EMPRESA: 

NOME DA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME DO REPRESENTANTE: XXXXXXXXX - RG XXXXXXXXX – CPF 

XXXXXXXXXXXX 
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