
 Fls:______
     CLDPE/AM

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/ (92) 98452-6282

Cep. 69.053-135
E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

                 Página 1 de 236
                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.000683/2019-21

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019

A Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  doravante  denominada  de  DPE/AM,  torna

público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL,

na forma  da Lei  Federal  n.º  10.520/2002,  Decreto  Federal  n.º  5.450/2005,  Decreto  Estadual  n.º

28.182/2008,  Decreto  Estadual  n.º  24.818/2005,  Decreto  Estadual  n.º  21.178/2000,  Lei

Complementar Federal n.º 123/2006 e subsidiariamente pela  Lei Federal n.º 8.666/1993 e legislação

pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus Anexos.

1. DA SESSÃO

DATA: 25/04/2019

HORA: 10h00 (horário de Brasília/DF) / 09h00 (horário de Manaus/AM)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 926430

1.1. Prazo para envio da Proposta: DA DATA DA LIBERAÇÃO DO EDITAL NO COMPRASNET, ATÉ O

HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA. 

1.2.  O aviso  da licitação será publicado no Diário  Eletrônico da DPE/AM, Jornal  do Comércio  e no

Comprasnet – www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.3. Cópia  do  Edital  e  seus  anexos  poderão  ser  obtidas  no  endereço  eletrônico:

www.comprasgovernamentais.gov.br

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento

e instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF (Variable Refrigerante Flow) para a nova

Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, localizada na Av.

André Araújo,  679 – Aleixo – Manaus/AM, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e

materiais necessários para execução do objeto, conforme especificações constantes deste Edital e

seus anexos.

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações e/ou condições do objeto descritas no

Comprasnet e as estabelecidas neste edital, prevalecerão as últimas.

3. DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DO SERVIÇO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1) DUTO METÁLICO: FABRICADO, ISOLADO E INSTALADO PARA REDE DE AR CONDICIONADO

Item Material Quantidade Unidade
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1.1
Dutos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espessura e juntas transversais
com bainha deslizante tipo baioneta. Chapa galvanizada # 26 

222,00 m²

1.2
Isolamento  termo-acústico  exterior  para  duto  metálico  retangular  de
climatização, realizado com manta de lã de vidro, revestido numa das suas
faces com papel kraft-alumínio que atua como barreira de vapor.

222,00 m²

2) DUTO METÁLICO: FABRICADO E INSTALADO PARA REDE DE VENTILAÇÃO

2.1
Dutos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espessura e juntas transversais
com bainha deslizante tipo baioneta. Chapa galvanizada # 26 

626,00 m²

3) TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

3.1
Linha  frigorífica  executada  com tubulação  através  de  tubo  de  cobre  sem
solda, de 3/8" de diâmetro e 0,8 mm de espessura com manga isolante de
espuma elastomérica, de 11 mm de diâmetro interior e 40 mm de espessura

493,40 m

3.2

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda, de 1/2" de diâmetro e 0,8 mm de espessura com manga isolante
de  espuma  elastomérica,  de  13  mm  de  diâmetro  interior  e  40  mm  de
espessura

374,40 m

3.3
Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda, de 5/8" de diâmetro e 1 mm de espessura com manga isolante de
espuma elastomérica, de 16 mm de diâmetro interior e 40 mm de espessura

387,60 m

3.4
Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda, de 3/4" de diâmetro e 1 mm de espessura com manga isolante de
espuma elastomérica, de 19 mm de diâmetro interior e 40 mm de espessura

248,80 m

3.5
Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda, de 7/8" de diâmetro e 1 mm de espessura com manga isolante de
espuma elastomérica, de 23 mm de diâmetro interior e 40 mm de espessura

227,70 m

3.6
Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda, de 1" de diâmetro e 1 mm de espessura com manga isolante de
espuma elastomérica, de 23 mm de diâmetro interior e 40 mm de espessura

149,00 m

3.7

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda, de 1 1/8" de diâmetro e 1 mm de espessura com manga isolante
de  espuma  elastomérica,  de  29  mm  de  diâmetro  interior  e  40  mm  de
espessura

209,55 m

3.8

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda, de 1 1/4" de diâmetro e 1 mm de espessura com manga isolante
de  espuma  elastomérica,  de  29  mm  de  diâmetro  interior  e  40  mm  de
espessura

145,50 m

3.9

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda,  de  1  3/8"  de  diâmetro  e  1,25  mm de espessura  com manga
isolante de espuma elastomérica, de 36 mm de diâmetro interior e 20 mm de
espessura

21,00 m

3.10

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda,  de  1  1/2"  de  diâmetro  e  1,25  mm de espessura  com manga
isolante de espuma elastomérica, de 36 mm de diâmetro interior e 20 mm de
espessura

37,50 m

3.11

Linha frigorífica dupla executada com tubulação para gás através de tubo de
cobre sem solda, de 1 5/8" de diâmetro e 1,25 mm de espessura com manga
isolante de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diâmetro interior e 40 mm
de espessura 

75 m

4) EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

4.1

Boca de ventilação em execução redonda adequada para extração, de 160
mm de diâmetro, com regulação do ar mediante a rotação do disco central,
formada por anel exterior com junta perimetral, parte frontal de chapa de aço
pintada com pó eletrostático, eixo central roscado, porca de aço galvanizado,
marco de montagem de chapa galvanizada.

37 unidade

4.2
Difusor  quadrado  de  alumínio  extrudido,  de  498x498  mm,  ADLQ-AK-
MN/500/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar em alturas até 6 m.

19 unidade
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4.3
Grelha de intempérie para instalações de ventilação, marco frontal e lâminas
de  chapa  perfilada  de  aço  galvanizado,  de  871x376  mm,  VAT-
DG/1800x330/0 "TROX", 

18 unidade

4.4
Duto circular de parede simples helicoidal de aço FLEXIVEL, de 125 mm de
diâmetro e 0,7 mm de espessura, fornecida em tramos de 3 ou 5 m, para
instalações de ventilação e climatização.

500 m

5) EVAPORADORAS / CONDENSADORAS

5.1 Cassete 4 vias 48.000 BTUS 12 unidade

5.2 Cassete 4 vias 38.000 BTUS 19 unidade

5.3 Cassete 4 vias 30.000 BTUS 06 unidade

5.4 Cassete 4 vias 38.000 BTUS 06 unidade

5.5 Cassete 4 vias 27.000 BTUS 05 unidade

5.6 Cassete 4 vias 24.000 BTUS 10 unidade

5.7 Cassete 4 vias 15.000 BTUS 04 unidade

5.8 Cassete 4 vias 12.000 BTUS 01 unidade

5.9 Cassete 2 vias 15.000 BTUS 12 unidade

5.10 Tipo Dutado 95000 BTUS 07 unidade

5.11 Hi-wall 24.000 BTUS 02 unidade

5.12 Hi-wall  15.000 BTUS 07 unidade

5.13 Hi-wall  12.000 BTUS 34 unidade

5.14 Hi-wall 9.000 BTUS 04 unidade

5.15 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 28KW 05 unidade

5.16 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 33KW 02 unidade

5.17 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 50KW 02 unidade

5.18 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 56KW 03 unidade

5.19 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 61,5KW 11 unidade

5.20 Complementares 1 unidade

6) VENTILAÇÃO MECÂNICA

6.1

Caixa de ventilação em aço galvanizado e Em perfis de alumínio extrudado,
fixado  por  meio  de  cantos  de  nylon,  para  garantir  maior  robustez  e
proporcionar múltiplas combinações dos módulos,  motor para alimentação
monofásica a 220V e 60 Hz de frequência, com proteção térmica, isolamento
classe F, proteção IP 65, de 840 r.p.m., potência absorvida 0,29 kW, vazão
máxima 5500 m³/h, nível de pressão sonora 63 dBA, com rede de proteção
contra a entrada de folhas e pássaros, para duto de admissão de 500 mm de
diâmetro.

06 unidade

6.2

Ventilador centrífugo de perfil baixo, com motor para alimentação monofásica
a 230 V e 50 Hz de frequência, com proteção térmica, isolamento classe F,
proteção IP55 e caixa de bornes ignífuga, de 1130 r.p.m., potência absorvida
520 W, vazão máxima de 1670 m³/h, dimensões 520x270 mm e 535 mm de
comprimento e nível de pressão sonora de 65 dBA.

05 unidade

7) VENTILAÇÃO MECÂNICA

7.1

Estrutura metálica formada por laje nervurada unidirecional  de altura 30 =
25+5 cm,  de vigotas  metálicas  A  36,  lajota  de concreto,  60x20x25 cm,  e
camada de compressão de concreto armado,  realizada com concreto C30
classe  de  agressividade  ambiental  II  e  tipo  de  ambiente  urbano,  brita  1,
consistência S100 dosado em central, e concretagem com meios manuais,
volume 0,08 m³/m², aço CA-50, quantidade 1,8 kg/m³ e tela eletrossoldada Q
785 de aço CA-60; pilares metálicos simples e vigas metálicas simples A 36.

35 m²
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ADMINISTRAÇÃO

1) ENGENHARIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA

Item Material/Profissional Quantidade Meses

1.1 Engenheiro de obra pleno (mensalista) 01 04

1.2 Encarregado geral de obras (mensalista) 01 04

1.3 Técnico em segurança do trabalho (mensalista) 01 04

1.4
Locação de container (2,30 x 6,00) m e altura 2,50 m, para escritório,sem
divisórias internas e sem sanitário

01 04

MOVIMENTAÇÃO

1) ANDAIMES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Item Material Quantidade Horas

1.1
Guindaste hidráulico autopropelido com lança telescópica 40m, capacidade
máxima 60t, potência 260 kw,tração. 

01 72

ENTREGA FINAL

1) SERVIÇOS DE LIMPEZA

Item Serviço Quantidade Dias

1.1 Limpeza final da obra 01 15

OBSERVAÇÃO: No cadastro do objeto da licitação, para atender ao padrão do Comprasnet, os
itens nº 3.1 à 3.5, 3.7, 3.8 e 3.10, tiveram suas medidas convertidas em milímetros.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.  A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão, quando efetivada, deverá recair por

conta dos recursos específicos consignados no orçamento do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. Programa 14.422.3269.1222.0001, Fonte 201, Natureza da

Despesa 339039.

5. DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1.  Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que explorem ramo de atividade  compatível

com o objeto licitado, legalmente constituídas, desde que atendam às condições exigidas deste Edital e

seus anexos, inclusive quanto à documentação exigida.

5.2. Os interessados deverão estar devidamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado

de  Fornecedores  (SICAF)  e  perante  o  sistema  eletrônico  (Comprasnet)  provido  pela  Secretaria  de

Logística  e  Tecnologia  da  Informação  (SLTI)  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão

(MPOG), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

5.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de

chave  de identificação  e senha pessoal,  obtidas  junto  à  SLTI,  onde também deverão  informar-se  a

respeito  do  seu  funcionamento  e  regulamento  e  receber  instruções  detalhadas  para  sua  correta

utilização.
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5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao

órgão promotor da licitação (DPE/AM) responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido

da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto n.º 5.450/05).

5.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução dos serviços:

a) empresa  suspensa  de  participar  de  licitação  e/ou  impedida  de  contratar  com qualquer  órgão  da

Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada, conforme art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666,

de 1993;

b) empresa que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida com suspensão por

órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,

desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos bancos de dados oficiais

(SICAF e/ou  outros),  conforme o caso,  pelo  órgão que  o praticou enquanto  perdurarem os  motivos

determinantes da punição, consoante art. 87, IV, da Lei 8.666/93;

c) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país;

d) empresa que esteja em regime de falência, concordata, recuperação extrajudicial e judicial (conforme

Lei n.º 11.101/05), fusão, cisão, concordata, incorporação, concurso de credores, dissolução, liquidação

ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

e) sociedades  integrantes  de  um mesmo  grupo  econômico,  assim  entendidas  aquelas  que  tenham

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou

humanos  em  comum,  exceto  se  demonstrado  que  não  agem  representando  interesse  econômico

comum;

f)  empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Termo de Referência ou

Projeto Básico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666, de

1993.

h)  A empresa não poderá transferir  a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto deste

Projeto Básico, ficando sob a inteira responsabilidade do licitante contratado o cumprimento de todas as

condições contratuais, atendendo aos requisitos técnicos e legais para esta finalidade. 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

6.1. Até  02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição a ser enviada,

exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  para  o  endereço  eletrônico

licitacao@defensoria.am.gov.br no horário de expediente da DPE/AM, das 08h00 às 14h00, consoante

estabelece o art. 18 do Decreto n.º 5.450/05.

6.2. O pedido de impugnação e esclarecimento deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes

informações:

6.2.1. Número do pregão eletrônico;
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6.2.2. Nome da Empresa;

6.2.3. Razões da impugnação e/ou esclarecimento;

6.2.4. Nome do signatário da impugnação;

6.2.5. Dados da empresa impugnante.

6.3. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24

(vinte e quatro) horas. 

6.4. Acolhida a impugnação ou determinada as providências requeridas, será designada nova data para

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

propostas, de acordo com o art. 20 do Decreto n.º 5.450/05.

6.5. Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição.

6.6.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  ato  convocatório  deverão  ser  enviados  ao

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

exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br, no horário de expediente

da DPE/AM, das 08h00 às 14h00, conforme dispõe o art. 19. do Decreto n.º 5.450/05.

6.7.  Os  pedidos  de  impugnações  e  esclarecimentos,  bem  como  as  respectivas  respostas,  serão

divulgados  no  site  http://www.comprasgovernamentais.gov.br,  no  link:  Gestor

Público/Consultas/Compras  Governamentais/Pregões/Agendados.  O  fornecedor,  além do  acesso

livre,  poderá  visualizar  também  no  menu  principal,  no  link:  “visualizar  impugnações/

esclarecimentos/avisos”.

6.8. O pedido de esclarecimento e impugnação feitos tempestivamente pelo licitante não o impedirá de

participar do pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

6.9. A impugnação ou esclarecimentos aos termos do instrumento convocatório, ainda que tempestivos,

não terão efeito suspensivo.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Acompanha  este  edital  o  modelo  de  proposta  de  preços,  Anexo  II  do  edital,  que  o  licitante

preencherá em uma via devidamente datada e assinada, contendo seus dados cadastrais tais como:

razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, nome, telefones e e-mail para contato, inclusive bancários,

bem como os preços unitários e total.

7.2. A licitante deverá obrigatoriamente apresentar a proposta de preços, devidamente preenchida com

os seus respectivos valores corretos e assinada, sob pena de desclassificação até a data e horário

marcados para abertura da sessão quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento

de propostas.

7.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o menor valor para o

lote cotado.

7.4. A proposta de preços não poderá conter alternativas, e deverá ser elaborada em campo específico e

encaminhada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no valor ofertado estar os custos

de transportes, carga, seguro, impostos, taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta

PE 12/2019

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacao@defensoria.am.gov.br


 Fls:______
     CLDPE/AM

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/ (92) 98452-6282

Cep. 69.053-135
E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

                 Página 7 de 236
                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.000683/2019-21

ou indiretamente no fornecimento do bem desta licitação, inclusive o custo da garantia estendida quando

exigida.

7.5.  Na proposta registrada no sistema, não deverá conter qualquer elemento que possa identificar o

licitante, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

7.6. As propostas registradas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e,  até a abertura da sessão, o

licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.7. O pregoeiro avaliará a aceitabilidade das propostas enviadas pelo sistema eletrônico, verificando a

compatibilidade do preço cotado e a perfeita consonância com as especificações de fornecimento do

objeto  detalhadas no presente edital  e  seus  anexos,  desclassificando aquelas que não estejam em

conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento.

7.8. O  sistema  ordenará,  automaticamente,  as  propostas  classificadas  pelo  pregoeiro,  sendo  que

somente estas participarão da fase de lances.

7.9.  Não  serão  aceitas  especificações  que  não  contenham  as  informações  necessárias  à  perfeita

caracterização do objeto e suas especificidades, bem como especificações vagas, incompletas ou que

contenham apenas a expressão: “CONFORME EDITAL”, sendo sumariamente rejeitadas.

7.10. Não é permitida a cotação de quantidade inferior àquela constante no Projeto Básico.

7.11. O descumprimento acarretará a desclassificação da empresa no certame.

7.12. A  desclassificação  de  proposta  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.13. As propostas, salvo disposição em contrário, terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da

data de abertura da sessão pública.

7.14. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

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

inseridos durante a sessão pública.

7.15. A empresa deverá fazer especificação completa do lote que estiver cotando, no ato do lançamento

da proposta no Comprasnet, caso contrário, poderá ter sua proposta desclassificada.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora

indicada  no  preâmbulo  deste  edital,  no  sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br,  horário  de

Brasília/DF.

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

8.3. Cabe 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

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. (art. 13, IV do Decreto n.º 5.450/05).

8.4. Da abertura até o encerramento do certame, não será aceita nenhuma documentação por

intermédio de correio eletrônico e/ou entregue no protocolo da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas.
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9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase de lances, quando então as licitantes

poderão  encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo  a  licitante

imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.1.2. Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, nem dos autores

dos menores lances.

9.1.3. No transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, o valor do menor lance

registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

9.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

9.3. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá o lance que for registrado em primeiro lugar.

9.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e

total responsabilidade dos licitantes.

9.5. Durante  a  fase  de  lances,  o  Pregoeiro  poderá  excluir,  justificadamente,  lance  cujo  valor  seja

manifestamente inexequível.

9.6. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de fechamento iminente

dos lances, enviado às licitantes por meio do sistema eletrônico, após o que os itens entrarão em status

de encerramento aleatório, cabendo ao sistema o encerramento definitivo no intervalo de  1 (um) a 30

(trinta) minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.7. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da

proposta do licitante melhor classificado.

9.7.1. A apresentação de novas propostas na forma do item anterior não prejudicará o resultado do

certame em relação ao licitante melhor classificado.

9.8. No  caso  de desconexão do  Pregoeiro  no decorrer  da etapa  de  lances,  e  o  sistema eletrônico

permanecer  acessível  aos  licitantes,  os  lances  continuarão sendo recebidos,  sem prejuízo  dos atos

realizados.

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

Pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  aos  participantes  no  endereço

eletrônico utilizado para divulgação.

10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.1. Após a fase de lances ou no decorrer da fase de aceitabilidade, conforme o caso, classificando-se

em primeiro lugar empresa de grande ou médio porte e existindo proposta de microempresa, empresa de

pequeno porte ou equiparada que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor

classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

10.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá,  no prazo de 5

(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,

obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências
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habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto

deste pregão;

10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, na

forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício

do mesmo direito;

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

exclusivamente  pelo  sistema  Comprasnet,  decairá  do  direito  previsto  nos  art.  44  e  45  da  Lei

Complementar n.º 123/2006.

10.2. Na  hipótese  de  não  contratação,  nos  termos  previstos  nos  itens  anteriores,  o  procedimento

licitatório prossegue com os demais licitantes.

10.3. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura da Ata. (art. 42 da Lei Complementar n.º

123/06).

10.4. As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  por  ocasião  da  participação  em  certames

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06).

10.4.1. 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, a critério da DPE/AM, para a regularização da

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

positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.2. A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  no  item  anterior,  implicará  na

decadência  do  direito  à  contratação,  sem prejuízo  das  sanções  previstas  neste  instrumento,  sendo

facultado a DPE/AM convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura

da Ata, ou revogar a licitação.

10.5. As sociedades cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho

de 2007, equiparam-se às microempresas e empresas de pequeno porte, no que concerne ao disposto

nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da Lei Complementar n.º 123/2006.

11. DA NEGOCIAÇÃO

11.1. O pregoeiro  poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

11.2. A  negociação  será  realizada  por  intermédio  do  chat  do  Sistema  Comprasnet,  podendo  ser

acompanhada pelos demais licitantes.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
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12.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a

proposta  melhor  classificada  quanto  à  compatibilidade  do preço ofertado com o valor  estimado e à

compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

12.2. O pregoeiro poderá solicitar pareceres técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do DPE/AM ou,

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

12.3. Para efeito de aceitabilidade da menor proposta ou menor lance,  considera-se manifestamente

inexequível, aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da

contratação.

12.4.  O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital,  que  comprove  a

exequibilidade da proposta, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat”

prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

12.5. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

12.6. O Pregoeiro poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas propostas de preço para fins de análise

quanto a aceitabilidade das mesmas.

12.7. Se  a  proposta  não  for  aceita,  o  pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,  na  ordem  de

classificação, verificando sua aceitabilidade.

12.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.

12.9. Não  se  admitirá  proposta  que  apresente  valores  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando devidamente justificados.

12.10. O licitante detentor do melhor lance será convocado no sistema, pelo Pregoeiro para o envio da

proposta de preços, das declarações e de todos os documentos exigidos para habilitação conforme o

edital. A documentação deverá ser imediatamente encaminhada por intermédio do Sistema Eletrônico,

no prazo máximo de 02 (duas) horas contados a partir da convocação comunicada pelo Sistema

Comprasnet  ao  licitante  por  intermédio  do  chat ou,  quando  prejudicada  essa  funcionalidade,

solicitada e justificada pelo licitante, e autorizado pelo Pregoeiro, através do Telefone n. (92) 3631-0355 /

(92) 98452-6282, bem como por meio do correio eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br.

12.11. O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula,

será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

13. DAS DECLARAÇÕES

13.1. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e de acordo

com as condições contidas no edital e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no

instrumento convocatório.

13.2. O licitante deverá declarar,  em campo próprio do sistema eletrônico,  que até a presente data,

inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  presente  processo  licitatório,  ciente  da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

13.3. O licitante deverá declarar,  em campo próprio do sistema eletrônico, que elaborou de maneira

independente sua proposta de preço para participar desta licitação.
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13.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que

não possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto, empregados com idade

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis)

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

13.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em

campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer

jus aos benefícios previstos nessa lei.

13.6. O licitante melhor classificado que não observar as exigências constantes nos itens 13.1, 13.2,

13.3,  13.4  e  13.5  deverá  encaminhar,  conforme  o  item  12.10  deste  edital,  as  declarações  abaixo

relacionadas:

a) Declaração conjunta inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração

Pública e inexistência de funcionário de menor, conforme o anexo V do edital.

b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme o anexo III do edital.

c) Declaração de ciência de cumprimento de requisitos de habilitação, conforme o anexo VI do edital.

d) Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, consoante disposições da LC N.º

123/2006, conforme o anexo VIII do edital.

13.7. Declaração  de  que,  caso  seja  vencedor  do  certame  e  não  cadastrado  no  SISTEMA  DE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO

AMAZONAS – SEFAZ-AM, obriga-se a efetuar o referido cadastramento, conforme o anexo VII do edital.

13.8.  A  declaração  falsa  sujeitará  o  licitante  às  sanções  previstas  neste  edital  e  nas  demais

legislações pertinentes.

14. DA HABILITAÇÃO

14.1. A  habilitação  das  licitantes será  verificada  por  meio  do  SICAF  (habilitação  parcial)  e  da

documentação complementar especificada neste Edital.

14.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar

documentos que supram tais exigências.

14.3. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles

que por sua natureza, não contenham validade, e deverão ser apresentados em original e cópia, para

serem autenticados pelo membro da Comissão de Licitação, conforme Art. 3º, II da Lei 13.726/2018, no

horário de expediente 08h00 às 14h00, na Comissão de Licitação da DPE/AM, situada na Rua Maceió,

n.º 307, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP.: 69053-135.

14.3.1. Na impossibilidade de apresentação de documentos conforme previsto no item 14.3, devem ser

enviadas cópias autenticadas em cartório.

14.4.  Para fins de habilitação dos licitantes, serão exigidas as declarações do item 13 do edital e seus

subitens e a seguinte documentação de habilitação nesta licitação:

14.4.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, em se tratando de empresário individual.
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades

empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de

eleição de seus administradores.

c) Inscrição do ato constitutivo,  devidamente registrado no cartório de Registro Civil  das Pessoas

Jurídicas,  acompanhada  de  prova  da  diretoria  em exercício,  para  as  sociedades  simples  e  demais

entidades.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

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

atividade assim o exigir.

e) Os documentos relativos à Habilitação Jurídica deverão estar acompanhados de todas as alterações

ou da consolidação respectiva.

14.4.2. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova  de  inscrição no Cadastro  Nacional  de  Pessoa Jurídica  –  CNPJ,  em validade na  data

prevista para abertura da licitação.

b)  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) Prova da regularidade para com a Fazenda Federal através de certidões expedidas pelos órgãos

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

c.1. Certidão de quitação de tributos federais, neles abrangidas as contribuições sociais, administrados

pela Secretaria da Receita Federal;

c.2.  Certidão  quanto  à  dívida  ativa  da  União,  expedida  pela  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional  –

Ministério da Fazenda.

d) Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, através de certidões expedidas

pelos órgãos competentes, quando for o caso, e que estejam dentro do prazo de validade expresso na

própria certidão, composta de:

d.1. Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal;

d.2. Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ,  representada pelo

Certificado  de  Regularidade Fiscal  do FGTS,  demonstrando a situação regular  no cumprimento  dos

encargos sociais instituídos por lei, admitindo-se a apresentação de certidão emitida via INTERNET, em

validade.

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho

(Lei n.º 12.440, de 07 de julho de 2011).

14.4.3.  Os  licitantes  que  estiverem  com  sua  Regularidade  Fiscal  e  Trabalhista  Federal,

Regularidade  Fiscal  Estadual/Municipal  válida,  atualizada  e  em  validade  no  SICAF,  será

dispensado o envio das certidões solicitadas do item 14.4.2 alínea 'c' a 'f'.

PE 12/2019



 Fls:______
     CLDPE/AM

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/ (92) 98452-6282

Cep. 69.053-135
E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

                 Página 13 de 236
                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.000683/2019-21

14.4.4. Relativos à Qualificação Técnica:

14.4.4.1. A empresa interessada em participar do certame deverá apresentar, a título de habilitação, os

seguintes documentos atualizados, relativos à Qualificação Técnica:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA

onde conste área de atuação compatível com a execução dos serviços do objeto do certame;

b) Declaração  de  possuir  em seu  quadro  de  pessoal  um  Engenheiro  Mecânico  como  responsável

técnico;

c) Apresentação  de  Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica-Operacional  fornecido(s)  por  pessoa(s)

jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no órgão competente - CREA, que

comprove(m) que a empresa licitante tenha executado, a contento, ou esteja executando, serviços de

natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado e que façam explícita referência pelo menos às

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, que permitam estabelecer, por comparação,

proximidade de características funcionais técnicas, dimensionais e qualitativas com o objeto da presente

licitação, em edificações não residenciais, de área superior a 4.000 m², e com o fornecimento de todo o

material, com as seguintes características:

c.1. Instalações de ar-condicionado, com fornecimento e instalação de equipamentos do tipo VRF (Fluxo

de Refrigerante Variável), com uso de Gás Ecológico R410A, na capacidade de no mínimo 360 HP;

c.2. Instalação e operação de software de automação para supervisão e controle de sistema de ar-

condicionado central;

d) Comprovante de que os profissionais detentores dos atestados de responsabilidade técnica citados no

item anterior são integrantes do quadro permanente da licitante na data da licitação;

d.1. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho

(CTPS) em que conste a licitante como contratante,  do contrato social  da licitante em que conste o

profissional como sócio, do contrato de prestação de serviços previsto na legislação civil, ou, ainda, da

declaração de contratação futura de profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do

profissional.

14.4.4.2. O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quanto julgar necessários

para comprovar que já forneceu ou fornece o objeto compatível com o objeto desta licitação, destacando-

se a necessidade desse atestado demonstrar que o interessado forneceu ou fornece o objeto solicitado

com as características equivalentes ou superiores ao exigido no Projeto Básico. 

14.4.4.3. A  DPE/AM poderá  realizar  diligência  na  empresa  vencedora  e  na  empresa  ou  órgão  que

fornecer  o  atestado de capacidade técnica  para averiguar  a  veracidade das informações prestadas,

podendo o(s) envolvido(s) responder(em) administrativa, civil e penalmente pelas informações prestadas.

Na diligência poderão ser solicitados documentos tais como contratos, ordens de serviços, notas fiscais e

outros que comprovem a quantidade fornecida e especificações declaradas no atestado fornecido.

14.4.4.4. A ausência de apresentação de atestado claro, legível  e idôneo, conforme com este edital,

tendo em vista as características do objeto, será motivo de inabilitação, mediante decisão do Pregoeiro.

14.4.5. Relativos à Qualificação Econômica Financeira:

14.4.5.1. Deverá ser comprovada mediante:
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a) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei n.º 11.101/05), expedida

pela  Central  de Certidões do Tribunal  de Justiça ou órgão  equivalente  do  domicílio  ou da sede do

licitante, expedida até 90 (noventa) dias antes da sessão de abertura desta licitação.

b) Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da licitante, do último exercício social, já

exigíveis, e  apresentados  na  forma da  lei,  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  de  preços  exigidos  neste  Edital.  No  caso  ainda,  de  empresa

constituída como Sociedade Anônima, deverá, obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial

está arquivado na Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, conforme art. 289, § 5º, da Lei n.º

6.404/76.

b.1. A  comprovação da boa situação de liquidez será feita  através da demonstração,  com base no

balanço e através de memória de cálculo assinada por profissional devidamente registrado no Conselho

Regional de Contabilidade, de que atende ao seguinte índice financeiro:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ILG =    ------------------------------------------------------------------------------------------ = OU >1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

b.2.  No caso de empresa constituída no mesmo exercício  financeiro,  a exigência  da  alínea ‘a’  será

atendida mediante  apresentação do Balanço de Abertura  e Demonstrações Contábeis  referentes ao

período de existência da sociedade.

b.3. A Comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção do índice de

Solvência  Geral  (SG) igual  ou maior  a  1 (um),  calculado e demonstrado pela  licitante,  por  meio da

seguinte fórmula:

ATIVO TOTAL

SG =      ------------------------------------------------------------------------------- = OU >1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b.4. A demonstração referida no item b.1. desta Seção, deverá ser assinada pelo representante

legal da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 

b.5.  Deverá  comprovar  patrimônio  líquido  não inferior  a  10% (dez  por  cento)  do valor  estimado da

contratação,  quando  qualquer  dos  índices  Liquidez  Geral,  Liquidez  Corrente  e  Solvência  Geral,

informados no Balanço Patrimonial ou pelo SICAF, for igual ou inferior a 1, nos termos dos §§ 2º e 3º, do

art. 31, da Lei 8.666/93.

14.5. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante,

com o nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

14.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

14.5.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial , exceto aqueles

que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

14.6. Disposições gerais sobre Habilitação:
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14.6.1.  A aceitação  de  certidões  emitidas  via  internet  ficará  sujeita  à  confirmação  de  sua  validade

mediante consulta on-line ao cadastro emissor respectivo.

14.6.2.  Se  o  licitante  desatender  às  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o

respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

15.  DO  ENCAMINHAMENTO  DA  DOCUMENTAÇÃO  ORIGINAL  REMETIDA  ELETRONICAMENTE

DURANTE O CERTAME

15.1. Todos os documentos enviados eletronicamente deverão ser encaminhados para a Comissão de

Licitação da DPE/AM, conforme itens 14.3 e 14.3.1, devidamente assinado pelo representante legal, no

prazo de 03 (três) dias úteis, subsequente a comunicação feita pelo pregoeiro, podendo ser prorrogado,

pelo pregoeiro, por igual período.

15.2. Em caso de licitante vencedor sediado fora da cidade de Manaus, cujo envio de documentos e

demais solicitações ensejem utilização de serviços postais, será obrigatória a apresentação de cópia do

comprovante de envio dos itens solicitados, como forma de confirmação do atendimento aos prazos

previstos em cada subitem.

15.2.1. O comprovante poderá ser enviado por meio de aparelho de fac-símile, através do telefone (92)

3631-0355  /  (92)  98452-6282  ou,  ainda,  digitalizado  e  enviadas  pelo  e-mail:

licitacao@defensoria.am.gov.br.

15.2.2.  O  descumprimento  dos  prazos  para  envio  dos  documentos  ou  demais  solicitações,  sem

apresentação de justificativa, ensejará a desclassificação da empresa licitante, sem prejuízo das sanções

cabíveis.

15.3. Após a entrega da documentação, observada ausência ou inconsistência de documentos, dar-se-á

prazo de 03 (três) dias úteis para complementação e/ou retificação.

16. DO RECURSO

16.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo máximo de 30 (trinta) minutos, durante o qual,

qualquer  licitante  poderá,  de forma  imediata e  motivada,  em campo próprio  do sistema eletrônico,

manifestar sua intenção de recurso, conforme orientações do sistema Comprasnet, indicando contra qual

decisão pretende recorrer e por qual motivo, em campo próprio do sistema. 

16.1.1.  A falta  de manifestação imediata  e  motivada do licitante  no prazo estabelecido,  importará  a

decadência do direito ao recurso,  o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à  licitante declarada

vencedora.

16.1.2. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do

licitante.
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16.1.3. A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços

de outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não reconhecimento do recurso

interposto.

16.2.  O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a em

campo próprio do sistema.

16.3.  O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em

campo próprio do sistema, no prazo de  03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo,

intimados para, apresentar contrarrazões também via sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a

contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos

indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.4. Os recursos deverão ser  interpostos somente  por intermédio do sistema Comprasnet,  bem

como as contrarrazões e o julgamento do pregoeiro, conforme prazos da legislação vigente.

16.5. Quando o prazo de interposição de Recursos Administrativos ou de Contrarrazões terminar em dia

não útil, o prazo final será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

16.6. Findo o prazo da contrarrazão, o recurso será julgado pelo pregoeiro, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis.

16.7. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão.

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

aproveitamento,  devendo a decisão mencioná-los expressamente,  cabendo à autoridade competente

designar dia, hora e lugar para repetição dos atos, se for o caso.

16.9.  A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo implica suspensão da fluência do

prazo de validade das propostas.

16.10. O não oferecimento de razões no prazo deste edital fará deserto o recurso.

16.11. Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  na  sala  da

Comissão  de  Licitação  da  DPE/AM,  situada  Rua  Maceió,  n.º  307,  Nossa  Senhora  das  Graças,

Manaus/AM, no horário de funcionamento DPE/AM das 08h00 às 14h00.

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em

que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

17.2.  A homologação deste  Pregão compete  ao Ordenador  de  Despesas da Defensoria  Pública  do

Estado do Amazonas.

18. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

18.1. Os serviços do presente Edital e do Projeto Básico serão executados nas dependências da Defen-

soria Pública do Estado do Amazonas, na Avenida André Araújo, 679 – Aleixo – Manaus/AM.

18.2. O prazo de entrega e instalação do objeto deste Edital será de, no máximo, 120 (cento e vinte)

dias corridos, contando a partir do recebimento da nota de empenho, observando a imperfeição dos ma-
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teriais e quantidades, conforme especificações técnicas do objeto – havendo necessidade de extensão

do prazo, deverá ser justificado pela empresa fornecedora e aceito pela Defensoria Pública do Estado do

Amazonas.

18.3. Etapas de execução:

18.3.1. Procedimentos de Engenharia da Qualidade e Segurança

18.3.2. Instalação da rede de dutos metálicos

18.3.3. Instalação tubulação frigorífica

18.3.4. Instalação equipamentos de distribuição de ar

18.3.5. Instalação de ar-condicionado

18.3.6. Instalação da ventilação mecânica

18.3.7. Movimentação 

18.3.8. Limpeza/Entrega Final

18.4. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações definidas no Projeto Executivo

(Anexo 06), Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro (Anexo 04), cabendo à CONTRATADA

total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos, sem qualquer ônus adicio-

nal à Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais obrigações e

responsabilidades constantes neste edital e no Projeto Básico:

19.1.1. Efetuar o pagamento, se os serviços forem entregues em conformidade com as especificações e

o Termo de Recebimento.

19.1.2. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do fornecimento dos serviços, inclu-

sive permitir o livre acesso do corpo técnico da CONTRATADA às dependências do local dos equipa-

mentos, para a execução das manutenções necessárias dentro dos horários especificados.

19.1.3. Prestar todas as informações necessárias à realização do objeto deste Edital e do Projeto Básico.

19.1.4. Atestar a execução do objeto por meio do Fiscal de Contrato.

19.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o Contrato.

19.1.6.  Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na

execução dos serviços objeto deste contrato.

19.1.7. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO AMAZONAS sob qualquer pretexto, efetuem intervenções técnicas nos equipamentos.

19.1.8. Analisar e criticar os relatórios preenchidos pelos técnicos da CONTRATADA, promovendo as

ações corretivas que se fizerem necessárias.

19.1.9. Oferecer instalações seguras, assim como o seu acesso, para as atividades dos funcionários da

CONTRATADA, objetivando manter a integridade física dos mesmos.

19.1.10. Solicitar a qualquer tempo, durante a vigência do contrato relatórios técnicos, caso entenda sua

necessidade.
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19.1.11. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a serem prestados. A DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO AMAZONAS será representada pela Diretoria de Planejamento e Gestão, na fiscaliza-

ção dos serviços executados pela CONTRATADA, no âmbito do contrato.

19.1.12. Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, por parte da Di -

retoria de Planejamento e Gestão desta entidade, com poderes para:

19.1.12.1. Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que jul-

gar necessário, objetivando garantir a qualidade desejada; 

19.1.12.2. Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qual-

quer máquina, ferramenta ou equipamento que não atenda satisfatoriamente os fins a que se destinam,

os quais deverão ser substituídos por outros em acordo ao exigido pelo CONTRATANTE;

19.1.12.3. A fiscalização da execução do contrato por parte do CONTRATANTE não exclui nem reduz a

responsabilidade da contratada com relação ao mesmo;

19.1.12.4. O CONTRATANTE terá livre acesso e autoridade para definir toda e qualquer ação de orienta-

ção, gerenciamento, controle e acompanhamento da execução do contrato, fixando normas nos casos

não especificados e determinando as providências cabíveis;

19.1.12.5. Os serviços não aceitos pela fiscalização deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem ne-

nhum ônus adicional para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

19.2. Caberá à empresa licitante contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades

constantes neste edital e no Projeto Básico:

19.2.1. Fornecer os materiais rigorosamente condizentes com as normas técnicas e em quantidades es-

pecificadas neste Projeto Básico para execução dos serviços.

19.2.2. Responder pelos vícios e defeitos dos materiais contratados e assumir os gastos e despesas que

se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.

19.2.3. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.

19.2.4. Providenciar as ferramentas e equipamentos para o bom andamento dos serviços, não responsa-

bilizando o CONTRATANTE pela guarda destes materiais. 

19.2.5. Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI's) de uso obrigatório, indicados pela legis-

lação trabalhista para os empregados desse setor, bem como, uniforme personalizado e crachá de identi-

ficação da empresa.

19.2.6. Responsabilizar-se, integralmente e exclusivamente, pelas obrigações com mão de obra, materi-

ais, transporte, refeições, uniformes, ferramentas, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previ-

denciários, fiscais, cíveis e criminais, resultantes da execução do Contrato, inclusive no tocante aos seus

empregados, dirigentes e prepostos.

19.2.7. Responsabilizar-se pela manutenção e reparo de toda a parte de instalação por um período de 12

(doze) meses a partir da data de entrega do serviço, no qual a CONTRATADA emitirá relatórios mensais,

informando as condições de todo o sistema, que serão conferidos e certificados pela Diretoria de Planeja-

mento e Gestão da DPE/AM.

19.2.8. Refazer, sem ônus para a DPE/AM, os serviços prestados que estejam em desacordo com o es-

pecificado no Contrato assinado.
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19.2.9.  Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas sobre os serviços

executados quando solicitados pela Diretoria de Planejamento e Gestão da DPE/AM.

19.2.10. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços e responderá

por quaisquer danos causados às dependências e aos equipamentos da DPE/AM, quando evidenciada a

culpa, por ação ou omissão de seus empregados ou prestadores de serviços, e ainda por deficiência ou

negligência na execução das tarefas, bem como decorrentes da qualidade dos materiais empregados.

19.2.11. A CONTRATADA responderá por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empre-

gados, quando em serviço nas dependências dos prédios da DPE/AM.

19.2.12. A CONTRATADA será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e equipamentos que

forem utilizar e que se encontrarem depositado nas dependências da DPE/AM.

19.2.13 A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela qualidade dos materiais a serem em-

pregados.

19.2.14. Os empregados da CONTRATADA ficarão sujeitos às normas disciplinares da DPE/AM, porém

sem qualquer vínculo empregatício, cabendo à CONTRATADA todos os encargos e obrigações já menci -

onados.

19.2.15. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer serviço não cons-

tante dos serviços contratados, indicando as providências e causas do(s) defeito(s).

19.2.16. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA se responsabilizará pela limpeza do local, reti -

rando todos os entulhos, sobras além de outros materiais e equipamentos que impeçam a fiscalização de

conclusão do serviço. Resíduos gerados devem ser recolhidos e encaminhados para reciclagem ou desti-

nação final de acordo com as normas ambientais vigentes a época.

19.2.17. A CONTRATADA deverá preencher os relatórios de ocorrências e relatórios periódicos emitidos.

19.2.18. No desenvolvimento dos trabalhos, os técnicos da CONTRATADA deverão permanecer nas de-

pendências da DPE/AM, portando:

a) Uniforme completo, carteira de identidade e crachá; 

b) Formulários de relatórios de manutenção da CONTRATADA; 

c) Todas as ferramentas, instrumentos, materiais de consumo e equipamentos individuais de  segu-

rança (EPI's), necessários à realização dos serviços. 

19.2.19. A CONTRATADA deverá utilizar sempre pessoal técnico especializado, com comprovada com-

petência e de bom comportamento. Estes funcionários deverão obedecer às normas do CONTRATANTE,

podendo ser exigida pela Fiscalização, a substituição de qualquer funcionário cujo comportamento ou ca-

pacidade sejam julgados impróprios ao desempenho dos serviços contratados. 

19.2.20. A CONTRATADA deverá utilizar, na execução dos serviços, equipamentos, ferramentas e instru-

mental adequados, necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deve-

rão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que

possam ser ocasionados à DPE/AM.

19.2.21.  A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas (encargos trabalhis-

tas, previdenciários, fiscais e comerciais) com o pessoal, que não terão nenhum vínculo empregatício

com o CONTRATANTE, resultante do cumprimento do contrato.
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19.2.22. Os materiais e peças substituídas deverão ser obrigatoriamente novos e originais, equivalentes

aos substituídos, de qualidade igual ou superior. Em caso da inexistência das peças originais no merca-

do, elas deverão possuir certificações de qualidade (Inmetro) e serão aprovadas pela Diretoria de Plane-

jamento e Gestão da DPE/AM.

19.2.23. Todos os custos logísticos relativos ao transporte de peças, materiais, equipamentos e pessoal

para realização dos serviços é de responsabilidade da exclusiva da CONTRATADA.

19.2.24. Não serão admitidos o emprego de materiais/peças de reposição recondicionados e/ou reapro-

veitados de outros equipamentos, salvo com expresso consentimento da DPE/AM.

19.2.25. A CONTRATADA será responsável pela qualidade dos serviços executados, tendo a obrigação

de recuperar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer danos causados à

Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, inclusive com reposição de equipamentos

e componentes.

19.2.26. A CONTRATADA terá que designar Engenheiro Mecânico responsável pelo acompanhamento e

execução de todos os serviços, que deverá ser o elemento de contato com a Fiscalização.

19.2.27. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-

das, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19.2.28. Treinar o pessoal designado pelo CONTRATANTE para operação e manutenção do sistema.

19.2.29. Realizar os serviços nos prazos e condições estipulados.

20. DA VISTORIA TÉCNICA

20.1. As licitantes deverão vistoriar as dependências do edifício-sede da DPE/AM sito à Avenida André

Araújo, 679 – Aleixo – Manaus/AM, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão

pública, com o objetivo de obter todas as informações relativas ao local e às condições de realização dos

serviços.

20.2. A realização da vistoria prévia no local será realizada, de preferência, através de seu representante

técnico devidamente habilitado. A empresa, quando for realizar a vistoria, será acompanhada por repre-

sentante da DPE/AM, designado para esse fim, que atestará declaração comprobatória da vistoria efetu-

ada, em documento previamente elaborado pela empresa, de acordo com o modelo constante no Anexo I

do Projeto Básico.

20.3. A vistoria poderá ser realizada quantas vezes o licitante julgar necessário para elaboração de sua

proposta, em dias úteis, no horário de 08h00 às 14h00, e deverá ser previamente agendada junto à Dire-

toria de Planejamento e Gestão pelo telefone (92) 98417-3430 ou pelo e-mail dplan@defensoria.am.gov.-

br.

21. DA GARANTIA DE QUALIDADE OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA

21.1. O Instalador deverá dar garantia de 01 (um) ano a contar da data de aceite da instalação pelo con-

tratante, incluso contrato automático de manutenção sem custos por este período.
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21.2. O fabricante/distribuidor oficial dos equipamentos deverá fornecer garantia mínima de um 01 (ano)

para os equipamentos fornecidos e de 03 (três) anos para os compressores dos equipamentos.

21.3. O fabricante/instalador deverão assumir todas as despesas de estadia e viagem, mão de obra e

material de reposição necessários ao cumprimento dos termos de garantia, exceto aqueles que se verifi -

carem pela não obediência às recomendações feitas pela CONTRATADA durante o período de garantia. 

22. DA GARANTIA

22.1.  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive

indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia de 5%

(cinco por cento) do valor total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n°

8.666/1993, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual

período, a critério da CONTRATANTE.

22.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois por

cento).

22.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I

e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

22.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais

obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução

do contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d)  Obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não  adimplidas  pela

CONTRATADA.

22.5. O garantidor  não  é  parte  interessada para  figurar  em processo  administrativo  instaurado  pela

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

22.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida até 03

(três) meses após o término desta contratação.

23. DO PAGAMENTO

23.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e conforme item

17 do Projeto Básico.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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24.1.  Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa,

aplicar ao contratado as seguintes sanções:

24.1.1. Advertência;

24.1.2. Multas, aplicadas em conformidade com os percentuais a seguir estabelecidos e incidirão sobre o

valor total do contrato ou aditivo vigente:

24.1.2.1. 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitados a 10% (dez por cento), quando a

contratada não disponibilizar o serviço no início da vigência do Contrato;

24.1.2.2. 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez por

cento), por infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, não especificada na alínea “a” acima

ou por inadimplemento de qualquer uma das obrigações previstas no Contrato;

24.1.2.3.  10% (dez por  cento),  no caso de recusa injustificada da licitante  adjudicatária em firmar o

instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos

prazos e condições estabelecidas neste Edital, ou no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da

administração,  motivado  por  culpa  da  contratada,  garantida  defesa  prévia,  independentemente  das

demais sanções cabíveis.

24.2. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente.

24.3. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não confirmar o recebimento

da nota de empenho via  e-mail,  deixar  de entregar documentação exigida no edital  e seus anexos,

apresentar documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução de seu objeto,  não mantiver  a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar

com a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, podendo ser descredenciado no SICAF,

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art.  4º,  da Lei

10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e

das demais cominações legais.

24.4. A  não  confirmação  do  recebimento  pelo  licitante  vencedor,  da  nota  de  empenho,  via  e-mail,

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeito às sanções

estabelecidas neste edital.

24.5. A aplicação das sanções previstas neste item é de competência exclusiva do Defensor Público

Geral,  na forma do parágrafo único do art. 13,  da Resolução n.º  28, de 03 de junho de 2014 –

Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas – CSDPE/AM.

24.6.  O Defensor Público Geral,  na aplicação das sanções,  levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado

o princípio da proporcionalidade.

24.7. As  penalidades  aplicadas  serão  obrigatoriamente  registradas  no  Sistema  de  Cadastramento

Unificado de Fornecedores (SICAF).

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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25.1. A critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a presente licitação poderá ser:

a) Adiada, por conveniência da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, devidamente justificada;

b) Revogada, a juízo da  Defensoria Pública do Estado do Amazonas, se considerada inoportuna ou

inconveniente  ao  interesse  público,  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

c) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação

vigente.

25.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

25.3. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes no

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.

25.4.  É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com

empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de

assessoramentos vinculados à Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

25.5. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento,

considerando-se o expediente normal deste órgão, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 14h00, salvo

expressa disposição em contrário.

25.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a

realização deste Pregão na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro

dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

25.7.  O Pregoeiro,  no interesse da Administração,  poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas e dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e

acessível  a  todos,  atribuindo-lhes validade e eficácia  para fins de classificação e habilitação,  sendo

possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

25.8. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o  Pregoeiro 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.

25.9. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles

serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

25.10. O  Pregoeiro  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, estranhas a ele,

com notórios conhecimentos na matéria em análise, para orientar suas decisões.

25.11. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Comissão de Licitação da DPE/AM, com

observância da legislação vigente,  em especial  a  Lei Federal  n.º  10.520/2002, Decreto Federal  n.º

5.450/2005, Decreto Estadual n.º 28.182/2008, Decreto Estadual n.º 24.818/2005, Decreto Estadual

n.º 21.178/2000, Lei Complementar Federal n.º 123/2006, e subsidiariamente as normas constantes na

Lei Federal n.º 8.666/93, com as devidas alterações.
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25.12.  Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do

DPE/AM, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.

26. DOS ANEXOS 

26.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

a) Projeto Básico – Anexo I;

b) Modelo de proposta de preços – Anexo II;

c) Modelo de declaração de elaboração independente de proposta – Anexo III;

d) Modelo de capacidade técnica – Anexo IV;

e) Modelo de declaração conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a

Administração Pública e inexistência de funcionário menor – Anexo V;

f) Modelo de declaração de ciência e cumprimento de requisitos de habilitação – Anexo VI;

g) Modelo de solicitação de cadastramento – SEFAZ/AM – Anexo VII;

h) Modelo de declaração de qualificação de microempresa ou empresa de pequeno porte – Anexo VIII.

i) Minuta do Termo de Contrato – Anexo IX.

27. DO FORO

27.1. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer

dúvidas decorrentes deste edital com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus,_______ de ___________________de 2019.

___________________________________________
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior
Ordenador de Despesas

___________________________________________
Marco Aurélio Martins da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

PE 12/2019



 Fls:______
     CLDPE/AM

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/ (92) 98452-6282

Cep. 69.053-135
E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

                 Página 25 de 236
                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.000683/2019-21

ANEXO I DO EDITAL

PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO Nº 001/2019

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF (Variable Refri-

gerant Flow) para a nova Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

PROCESSO Nº   200000.000683/2019-21

DESCRIÇÃO/TÍTULO DO PROJETO:

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF (Variable Refrige-
rant Flow) para a nova Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

Este projeto básico está de acordo com os dados dispostos no Estudo Preliminar nº 001/2018/DPLAN formalizado por meio do proces-
so nº 200000.087876/2018.
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO:
ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – DPE/AM.

CNPJ 19.421.427/0001-91.
ENDEREÇO: Rua Maceió, nº 307 – Nossa Senhora das Graças.
CIDADE: Manaus                         U.F.: AM                             CEP: 69053-135 
DDD/FONE: (92) 3663-8153                    Email: contrato  @defensoria.am.gov.br

2. OBJETO:
2.1. Em cumprimento ao artigo 7º, inciso I, c/c com o artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis
8.883/94 e 9.648/98, elaboramos o presente Projeto Básico, para que seja efetuada a contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF (Variable Refrigerante Flow) para a
nova Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM, localizada na Av. André Araújo,
679 – Aleixo – Manaus/AM; com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para execu-
ção do objeto, conforme especificações constantes deste Projeto Básico.

2.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.2.1. Conduzir os serviços com estrita observância das normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, bem
como cumprir  as determinações dos Poderes Públicos,  mantendo os locais dos serviços  sempre limpos e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora nº 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os serviços de acordo com as melhores técnicas disponíveis com a regulamentação
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execução;
2.2.2. As contratações dos serviços serão efetuadas através de Ordem de Serviço, emitida pela DPE/AM.
2.2.3. Manter nos locais dos serviços os Livros de Ocorrências, para uso exclusivo da DPE/AM e cópias completas
de todos os documentos técnicos;
2.2.4. A Ordem de Serviço poderá ser entregue pessoalmente ou por e-mail;
2.2.5. As requisições deverão ser respondidas pela CONTRATADA (por e-mail ou ofício/carta) onde deverá estar
explícito  o  prazo  máximo  para  o  envio  de  um  técnico  ao  local  do  serviço  para  a  realização  das  aferições
necessárias;
2.2.6. Sempre que se julgar necessário, o representante da CONTRATANTE agendará uma visita “in loco” com o
preposto da CONTRATADA que recebeu a Ordem de Serviço para que sejam feitos os esclarecimentos necessários
para a elaboração precisa dos serviços;
2.2.7. Poderá também ser encaminhado pelo CONTRATANTE um desenho esquemático, contendo informações
suplementares (croquis, medidas, descrições, etc.), de modo a orientar a execução do serviço em substituição à
vistoria técnica;
2.2.8. Os funcionários da CONTRATADA deverão executar os serviços devidamente uniformizados, identificados e
utilizando  os  Equipamentos  Individuais  de  Proteção  –  EPI,  conforme  estabelece  a  NR  6  –  Equipamentos  de
Proteção Individual - EPI e a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

2.3. DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO
Os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-se no conceito de bens e serviços comuns de engenharia, trazidos no parágra-
fo único do art. 1º da Lei 10.520/2002. 

Parágrafo Único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins
e efeito deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e quali-
dade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais de mercado.

Devido à complexidade da obra, faz-se necessário contratar empresa especializada capaz de fornecer todos os ma-
teriais e equipamentos, bem como realizar a instalação destes, de forma a não incorrer em múltiplos fornecedores
envolvidos  no  mesmo  objeto.
A ocorrência  de múltiplos fornecedores responsáveis  por  itens  diversos  do  objeto  poderia  acarretar  prejuízo  à
DPE/AM, uma vez que poderia ocorrer atraso na obra pela inexecução de um deles, como por exemplo, falha na en-
trega  de  determinado  material  ou  na  prestação  de  um  serviço.
Portanto, por se tratar de objeto que será entregue e instalado em um mesmo local, de forma integrada, justifica-se
a licitação pelo menor preço global pela necessidade de que apenas uma empresa especializada seja responsável
por todo o conjunto da obra.
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3. JUSTIFICATIVA
Devido à mudança da edificação da Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, será necessário realizar a refri-
geração e renovação de ar dos ambientes que comportarão este prédio, com o objetivo de proporcionar conforto térmico aos servidores
e ao público em geral, que utilizarão essas dependências, além de proporcionar a temperatura ideal para o funcionamento dos equipa-
mentos eletrônicos e de informática utilizados nesta entidade.

A adoção do sistema de Volume de Refrigerante Variável (VRF) se dá por este tipo de equipamento ser mais moderno e adequado para
o porte do edifício indicado. Do ponto de vista energético, se torna mais eficiente em comparação a outros tipos de equipamentos, geran-
do redução de consumo de energia, além de gerar economias na infraestrutura elétrica.

VRF é uma designação de um sistema multifuncional modernizado que possui um sistema multi-split. O diferencial deste sistema,
comparado ao split convencional, é a união de tecnologia eletrônica com sistemas de controle microprocessado, ali -
ado a combinação de múltiplas unidades internas em um só ciclo de refrigeração. A variação de capacidades do sis-
tema em função da mudança de carga térmica dos ambientes é feita por variação na velocidade de rotação do com-
pressor, através do conversor de frequência  (inverter). 

A adoção deste sistema, sem dúvida, impactará diretamente na melhoria do conforto térmico dos ocupantes, pela
automação e tecnologia superior que contempla também um sistema de renovação do ar interno, trazendo melhori-
as na qualidade do ar nos ambientes. 

4. FORMA DE FORNECIMENTO

O fornecimento deverá ser feito de forma integral no prazo e local definidos, incluindo-se aqui a possibilidade dos trabalhos serem
realizados em finais de semana, feriados ou até mesmo fora do horário comercial.

5. DAS QUANTIDADES ESTIMADAS
5.1. Os quantitativos abaixo servirão de base às empresas licitantes na formulação de suas propostas, devendo identificar os preços unitá-
rios e globais para fornecimento dos equipamentos e execução dos serviços de instalação.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1) DUTO METÁLICO: FABRICADO, ISOLADO E INSTALADO PARA REDE DE AR CONDICIONADO

Item Material Quantidade Unidade

1.1
Dutos  de  chapa  galvanizada  de  0,6  mm  de  espessura  e  juntas
transversais com bainha deslizante tipo baioneta. Chapa galvanizada
# 26.

222,00 m²

1.2
Isolamento termo-acústico exterior para duto metálico retangular de
climatização, realizado com manta de lã de vidro, revestido numa das
suas faces com papel kraft-alumínio que atua como barreira de vapor.

222,00 m²

2) DUTO METÁLICO: FABRICADO E INSTALADO  PARA REDE DE VENTILAÇÃO

2.1
Dutos  de  chapa  galvanizada  de  0,6  mm  de  espessura  e  juntas
transversais com bainha deslizante tipo baioneta.Chapa galvanizada
# 26.

626,00 m²

3) TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

3.1

Linha frigorífica  executada com tubulação através de tubo de cobre
sem solda, de 3/8" de diâmetro e 0,8 mm de espessura com manga
isolante de espuma elastomérica, de 11 mm de diâmetro interior e 40
mm de espessura.

493,40 m

3.2

Linha frigorífica dupla executada com tubulação  através de tubo de
cobre sem solda, de 1/2" de diâmetro e 0,8 mm de espessura com
manga  isolante  de  espuma  elastomérica,  de  13  mm  de  diâmetro
interior e 40 mm de espessura.

374,40 m
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3.3

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de
cobre sem solda,  de 5/8"  de diâmetro  e 1 mm de espessura com
manga  isolante  de  espuma  elastomérica,  de  16  mm  de  diâmetro
interior e 40 mm de espessura.

387,60 m

3.4

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de
cobre sem solda,  de 3/4"  de diâmetro  e 1 mm de espessura com
manga  isolante  de  espuma  elastomérica,  de  19  mm  de  diâmetro
interior e 40 mm de espessura.

248,80 m

3.5

Linha frigorífica dupla executada com tubulação  através de tubo de
cobre sem solda,  de 7/8"  de diâmetro  e 1 mm de espessura com
manga  isolante  de  espuma  elastomérica,  de  23  mm  de  diâmetro
interior e 40 mm de espessura.

227,70 m

3.6

Linha frigorífica dupla executada com tubulação  através de tubo de
cobre sem solda, de 1" de diâmetro e 1 mm de espessura com manga
isolante de espuma elastomérica, de 23 mm de diâmetro interior e 40
mm de espessura.

149,00 m

3.7

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de
cobre sem solda, de 1 1/8" de diâmetro e 1 mm de espessura com
manga  isolante  de  espuma  elastomérica,  de  29  mm  de  diâmetro
interior e 40 mm de espessura.

209,55 m

3.8

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de
cobre sem solda, de 1 1/4" de diâmetro e 1 mm de espessura com
manga  isolante  de  espuma  elastomérica,  de  29  mm  de  diâmetro
interior e 40 mm de espessura.

145,50 m

3.9

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de
cobre sem solda, de 1 3/8" de diâmetro e 1,25 mm de espessura com
manga  isolante  de  espuma  elastomérica,  de  36  mm  de  diâmetro
interior e 20 mm de espessura.

21,00 m

3.10

Linha frigorífica dupla executada com tubulação através de tubo de
cobre sem solda, de 1 1/2" de diâmetro e 1,25 mm de espessura com
manga  isolante  de  espuma  elastomérica,  de  36  mm  de  diâmetro
interior e 20 mm de espessura

37,50 m

3.11

Linha frigorífica dupla executada com tubulação para gás através de
tubo  de  cobre  sem  solda,  de  1  5/8"  de  diâmetro  e  1,25  mm de
espessura com manga isolante de espuma elastomérica, de 43,5 mm
de diâmetro interior e 40 mm de espessura.

75 m

4) EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

4.1

Boca de ventilação em execução redonda adequada para extração,
de 160 mm de diâmetro, com regulação do ar mediante a rotação do
disco central,  formada por anel exterior com junta perimetral,  parte
frontal  de  chapa de  aço pintada com pó eletrostático,  eixo  central
roscado, porca de aço galvanizado, marco de montagem de chapa
galvanizada.

37 unidade

4.2
Difusor quadrado de alumínio extrudido, de 498x498 mm, ADLQ-AK-
MN/500/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar em alturas até 6 m.

19 unidade

4.3
Grelha de intempérie para instalações de ventilação, marco frontal e
lâminas  de  chapa  perfilada  de  aço  galvanizado,  de  871x376  mm,
VAT-DG/1800x330/0 "TROX", 

18 unidade

4.4
Duto circular de parede simples helicoidal de aço FLEXIVEL, de 125
mm de diâmetro e 0,7 mm de espessura, fornecida em tramos de 3
ou 5 m, para instalações de ventilação e climatização.

500 m

5) EVAPORADORAS / CONDENSADORAS
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5.1 Cassete 4 vias 48.000 BTUS 12 unidade

5.2 Cassete 4 vias 38.000 BTUS 19 unidade

5.3 Cassete 4 vias 30.000 BTUS 06 unidade

5.4 Cassete 4 vias 38.000 BTUS 06 unidade

5.5 Cassete 4 vias 27.000 BTUS 05 unidade

5.6 Cassete 4 vias 24.000 BTUS 10 unidade

5.7 Cassete 4 vias 15.000 BTUS 04 unidade

5.8 Cassete 4 vias 12.000 BTUS 01 unidade

5.9 Cassete 2 vias 15.000 BTUS 12 unidade

5.10 Tipo Dutado 95000 BTUS 07 unidade

5.11 Hi-wall 24.000 BTUS 02 unidade

5.12 Hi-wall  15.000 BTUS 07 unidade

5.13 Hi-wall  12.000 BTUS 34 unidade

5.14 Hi-wall 9.000 BTUS 04 unidade

5.15 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 28KW 05 unidade

5.16 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 33KW 02 unidade

5.17 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 50KW 02 unidade

5.18 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 56KW 03 unidade

5.19 Unidade Condesadora VRF Capacidade de Arrefecimento de 61,5KW 11 unidade

5.20 Complementares 1 unidade

6) VENTILAÇÃO MECÂNICA

6.1

Caixa  de  ventilação  em aço  galvanizado  e  Em perfis  de  alumínio
extrudado, fixado por meio de cantos de nylon, para garantir  maior
robustez e proporcionar múltiplas combinações dos módulos,  motor
para alimentação monofásica a  220V e 60 Hz de frequência,  com
proteção térmica, isolamento classe F, proteção IP 65, de 840 r.p.m.,
potência  absorvida  0,29  kW,  vazão  máxima  5500  m³/h,  nível  de
pressão sonora 63 dBA, com rede de proteção contra a entrada de
folhas e pássaros, para duto de admissão de 500 mm de diâmetro.

06 unidade

6.2

Ventilador  centrífugo  de  perfil  baixo,  com  motor  para  alimentação
monofásica a 230 V e 50 Hz de frequência, com proteção térmica,
isolamento classe F, proteção IP55 e caixa de bornes ignífuga, de
1130 r.p.m., potência absorvida 520 W, vazão máxima de 1670 m³/h,
dimensões  520x270  mm  e  535  mm  de  comprimento  e  nível  de
pressão sonora de 65 dBA.

05 unidade

7) VENTILAÇÃO MECÂNICA

7.1

Estrutura metálica formada por laje nervurada unidirecional de altura
30  =  25+5  cm,  de  vigotas  metálicas  A  36,  lajota  de  concreto,
60x20x25  cm,  e  camada  de  compressão  de  concreto  armado,
realizada com concreto C30 classe de agressividade ambiental II  e
tipo  de  ambiente  urbano,  brita  1,  consistência  S100  dosado  em
central, e concretagem com meios manuais, volume 0,08 m³/m², aço
CA-50, quantidade 1,8 kg/m³ e tela eletrossoldada Q 785 de aço CA-
60; pilares metálicos simples e vigas metálicas simples A 36.

35 m²

ADMINISTRAÇÃO
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1) ENGENHARIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA

Item Material/Profissional Quantidade Meses

1.1 Engenheiro de obra pleno (mensalista) 01 04

1.2 Encarregado geral de obras (mensalista) 01 04

1.3 Técnico em segurança do trabalho (mensalista) 01 04

1.4
Locação  de  container  (2,30  x  6,00)  m  e  altura  2,50  m,  para
escritório,sem divisórias internas e sem sanitário

01 04

MOVIMENTAÇÃO

1) ANDAIMES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Item Material Quantidade Horas

1.1
Guindaste  hidráulico  autopropelido  com  lança  telescópica  40m,
capacidade máxima 60t, potência 260 kw,tração. 

01 72

ENTREGA FINAL

1) SERVIÇOS  DE LIMPEZA

Item Serviço Quantidade Dias

1.1 Limpeza final da obra 01 15

6. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Os serviços do presente Projeto Básico serão executados nas dependências da DPE/AM, na Avenida André
Araújo, 679 – Aleixo – Manaus/AM.
6.2. O prazo de entrega e instalação do objeto deste Projeto Básico será de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias
corridos,  contados a partir  do recebimento da Nota de Empenho. Havendo necessidade de extensão do prazo,
deverá ser justificado o motivo pela empresa fornecedora e deferida a prorrogação pela Administração Superior da
DPE/AM.
6.3. Etapas de execução:

1. Procedimentos de Engenharia da Qualidade e Segurança;
2. Instalação da rede de dutos metálicos;
3. Instalação tubulação frigorífica;
4. Instalação equipamentos de distribuição de ar;
5. Instalação de ar-condicionado;
6. Instalação da ventilação mecânica;
7. Movimentação;
8. Limpeza/Entrega Final.

6.4.  Os serviços deverão ser executados conforme as especificações definidas no Projeto Executivo (Anexo 06),
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 04), cabendo à CONTRATADA total responsabilidade
pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos, sem qualquer ônus adicional à DPE/AM.

7. GARANTIA DE QUALIDADE OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7.1. O Instalador deverá dar garantia de 01 (um) ano a contar da data de aceite da instalação pelo CONTRATANTE, incluso contrato
automático de manutenção sem custos por este período.
7.2. O fabricante/distribuidor oficial dos equipamentos deverá fornecer garantia mínima de 01 (um) ano para os equi -
pamentos fornecidos e de 03 (três) anos para os compressores dos equipamentos.
7.3. O fabricante/instalador deverão assumir todas as despesas de estadia e viagem, mão de obra e material de re-
posição necessárias ao cumprimento dos termos de garantia, exceto aqueles que se verificarem pela não obediên-
cia às recomendações feitas pela CONTRATADA durante o período de garantia.

8. VISTORIA TÉCNICA
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8.1. As licitantes deverão vistoriar as dependências do edifício-sede da DPE/AM, sito à Avenida André Araújo, 679 –
Aleixo – Manaus/AM, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública, com o objetivo de
obter todas as informações relativas ao local e às condições de realização dos serviços.
8.2. A realização da vistoria prévia no local será realizada, de preferência, através de seu representante técnico
devidamente  habilitado.  A  empresa,  quando  for  realizar  a  vistoria,  será  acompanhada  por  representante  da
DPE/AM, designado para esse fim, que atestará declaração comprobatória da vistoria  efetuada, em documento
previamente elaborado pela empresa, de acordo com o modelo constante no Anexo 01.
8.3. A vistoria poderá ser realizada quantas vezes o licitante julgar necessário para elaboração de sua proposta, em
dias úteis, no horário de 08h00 às 14h00, e deverá ser previamente agendada junto à Diretoria de Planejamento e
Gestão pelo telefone (92) 8417-3430 ou pelo e-mail dplan@defensoria.am.gov.br.

9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar o pagamento, se os serviços forem entregues em conformidade com as especificações e o Termo de
Recebimento.
9.2. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do fornecimento dos serviços, inclusive permitir o
livre acesso do corpo técnico da CONTRATADA às dependências do local dos equipamentos, para a execução das
manutenções necessárias, dentro dos horários especificados.
9.3. Prestar todas as informações necessárias à realização do objeto deste Projeto Básico.
9.4. Atestar a execução do objeto por meio do Fiscal de Contrato.
9.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contratado.
9.6. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos
serviços objeto deste Projeto Básico.
9.7. Proibir que pessoas não autorizadas, pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, sob qualquer pretexto, efe-
tuem intervenções técnicas nos equipamentos.
9.8. Analisar e criticar os relatórios preenchidos pelos técnicos da CONTRATADA, promovendo as ações corretivas
que se fizerem necessárias.
9.9. Oferecer instalações seguras, assim como o seu acesso, para as atividades dos funcionários da CONTRATA-
DA, objetivando manter a integridade física dos mesmos.
9.10. Solicitar a qualquer tempo, durante a vigência do contratação relatórios técnicos, caso entenda sua necessida-
de.
9.11. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a serem prestados. A DPE/AM será representada pela Dire-
toria de Planejamento e Gestão, na fiscalização dos serviços executados pela CONTRATADA, no âmbito do contra -
to.
9.12. Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, com poderes para:
9.12.1. Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que julgar necessário,
objetivando garantir a qualidade desejada; 
9.12.2. Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qualquer máquina,
ferramenta ou equipamento que não atenda satisfatoriamente os fins a que se destinam, os quais deverão ser subs-
tituídos por outros em acordo ao exigido pelo CONTRATANTE;
9.12.3. A fiscalização da execução do contrato por parte do CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilida-
de da CONTRATADA com relação ao mesmo;
9.12.4. O CONTRATANTE terá livre acesso e autoridade para definir toda e qualquer ação de orientação, gerencia-
mento, controle e acompanhamento da execução do contrato, fixando normas nos casos não especificados e deter-
minando as providências cabíveis;
9.12.5. Os serviços não aceitos pela fiscalização deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem nenhum ônus adicio -
nal para a DPE/AM.
 

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1. Fornecer os materiais rigorosamente condizentes com as normas técnicas e em quantidades especificadas
neste Projeto Básico para execução dos serviços.
10.2. Responder pelos vícios e defeitos dos materiais contratados e assumir os gastos e despesas que se fizerem
necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.
10.3. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.
10.4. Providenciar as ferramentas e equipamentos para o bom andamento dos serviços, não responsabilizando o
CONTRATANTE pela guarda destes materiais. 
10.5. Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI's) de uso obrigatório, indicados pela legislação traba-
lhista para os empregados desse setor, bem como, uniforme personalizado e crachá de identificação da empresa.
10.6. Responsabilizar-se, integralmente e exclusivamente, pelas obrigações com mão de obra, materiais, transporte,
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refeições, uniformes, ferramentas, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, cíveis e cri-
minais, resultantes da execução do Contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos.
10.7. Responsabilizar-se pela manutenção e reparo de toda a parte de instalação por um período de 12 (doze) me -
ses a partir da data de entrega do serviço, no qual a CONTRATADA emitirá relatórios mensais, informando as condi-
ções de todo o sistema, que serão conferidos e certificados pela Diretoria de Planejamento e Gestão da DPE/AM.
10.8. Refazer, sem ônus para a DPE/AM, os serviços prestados que estejam em desacordo com o especificado no
Contrato assinado.
10.9. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas sobre os serviços executados
quando solicitados pela Diretoria de Planejamento e Gestão da DPE/AM.
10.10. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços e responderá por quaisquer
danos causados às dependências e aos equipamentos da DPE/AM, quando evidenciada a culpa, por ação ou omis-
são de seus empregados ou prestadores de serviços, e ainda por deficiência ou negligência na execução das tare -
fas, bem como decorrentes da qualidade dos materiais empregados.
10.11. A CONTRATADA responderá por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, quando em
serviço nas dependências dos prédios da DPE/AM.
10.12. A CONTRATADA será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e equipamentos que forem utilizar
e que se encontrarem depositado nas dependências da DPE/AM.
10.13. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela qualidade dos materiais a serem empregados.
10.14. Os empregados da CONTRATADA ficarão sujeitos às normas disciplinares da DPE/AM, porém sem qualquer
vínculo empregatício, cabendo à CONTRATADA todos os encargos e obrigações já mencionados.
10.15. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer serviço não constante dos servi -
ços contratados, indicando as providências e causas do(s) defeito(s).
10.16. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA se responsabilizará pela limpeza do local, retirando todos
os entulhos, sobras além de outros materiais e equipamentos que impeçam a fiscalização de conclusão do serviço.
Resíduos gerados devem ser recolhidos e encaminhados para reciclagem ou destinação final de acordo com as nor-
mas ambientais vigentes a época.
10.17. A CONTRATADA deverá preencher os relatórios de ocorrências e relatórios periódicos emitidos.
10.18. No desenvolvimento dos trabalhos, os técnicos da CONTRATADA deverão permanecer nas dependências da
DPE/AM, portando:

a) Uniforme completo, carteira de identidade e crachá; 
b) Formulários de relatórios de manutenção da CONTRATADA; 
c) Todas as ferramentas, instrumentos, materiais de consumo e equipamentos individuais de  segurança  (EPI's),

necessários à realização dos serviços. 
10.19. A CONTRATADA deverá utilizar sempre pessoal técnico especializado, com comprovada competência e de
bom comportamento. Estes funcionários deverão obedecer às normas do CONTRATANTE, podendo ser exigida
pela Fiscalização, a substituição de qualquer funcionário cujo comportamento ou capacidade sejam julgados impró-
prios ao desempenho dos serviços contratados. 
10.20. A CONTRATADA deverá utilizar, na execução dos serviços, equipamentos, ferramental e instrumental ade-
quados, necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo
de segurança  no  que  se  refere  à  prevenção  de  acidentes  e  danos  materiais  que  possam ser  ocasionados à
DPE/AM.
10.21. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas (encargos trabalhistas, previdenciá-
rios, fiscais e comerciais) com o pessoal, que não terão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, resul-
tante do cumprimento do contrato.
10.22. Os materiais e peças substituídas deverão ser obrigatoriamente novos e originais, equivalentes aos substituí-
dos, de qualidade igual ou superior. Em caso da inexistência das peças originais no mercado, elas deverão possuir
certificações de qualidade (Inmetro) e serão aprovadas pela Diretoria de Planejamento e Gestão da DPE/AM.
10.23. Todos os custos logísticos relativos ao transporte de peças, materiais, equipamentos e pessoal para realiza-
ção dos serviços é de responsabilidade da exclusiva da CONTRATADA.
10.24. Não serão admitidos o emprego de materiais/peças de reposição recondicionados e/ou reaproveitados de ou-
tros equipamentos, salvo com expresso consentimento da DPE/AM.
10.25. A CONTRATADA será responsável pela qualidade dos serviços executados, tendo a obrigação de recuperar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer danos causados à Administração ou a ter-
ceiros decorrentes de sua culpa ou dolo,  inclusive com reposição de equipamentos e componentes.
10.26. A CONTRATADA terá que designar Engenheiro Mecânico responsável pelo acompanhamento e execução de
todos os serviços, que deverá ser o elemento de contato com a Fiscalização.
10.27. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.28. Treinar o pessoal designado pelo CONTRATANTE para operação e manutenção do sistema.

PE 12/2019



 Fls:______
     CLDPE/AM

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/ (92) 98452-6282

Cep. 69.053-135
E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

                 Página 33 de 236
                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.000683/2019-21

10.29. Realizar os serviços nos prazos e condições estipulados.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto deste Projeto Bási-
co, ficando sob a inteira responsabilidade do licitante contratado o cumprimento de todas as condições contratuais,
atendendo aos requisitos técnicos e legais para esta finalidade. 

12. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
12.1.  Todos  os  serviços  executados  pela  empresa  CONTRATADA  serão  acompanhados  e  fiscalizados  pela
DPE/AM, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos servi -
ços.
12.2. A CONTRATADA não poderá, em hipótese nenhuma, iniciar os serviços contratados sem prévia emissão, pela
DPE/AM, da correspondente Ordem de Serviço;
12.3. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:
12.3.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas e se os procedimentos e
materiais, peças e componentes empregados, são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços.
12.4. Ordenar à CONTRATADA que corrija, refaça ou reconstrua as partes dos serviços executados com erros, im-
perfeições, que estejam em desacordo com as especificações, baixo rendimento ou desempenho deficiente dos
equipamentos.
12.5. A ação da fiscalização exercida pela DPE/AM, não desobriga a empresa CONTRATADA de suas responsabili-
dades contratuais;
12.6. À fiscalização caberá o direito de rejeitar os materiais, peças ou serviços que não satisfaçam aos padrões es-
pecificados nas normas técnicas e/ou especificações dos fabricantes. 

13. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
13.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, em se tratando de materiais:
13.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais entregues com a respec-
tiva especificação. No local da entrega, servidor designado fará o recebimento do material limitando-se a verificar a
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota Fiscal a data da
entrega, e se for o caso, as irregularidades observadas;
13.1.2. Definitivamente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, através do servi-
dor que procederá ao recebimento, verificando as especificações dos materiais entregues em conformidade com o
exigido neste Projeto Básico.
13.2. Os materiais poderão ser recusados se não atenderem às especificações solicitadas;
13.3. Na hipótese de ser verificada a impropriedade do material no ato da entrega, o mesmo será imediatamente re-
jeitado, no todo ou em parte, a critério da FISCALIZAÇÃO, sendo a CONTRATADA notificada a proceder à substitui -
ção no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sendo-lhe, ainda, concedidos 02 (dois) dias úteis para retirada
do material ou parte do que foi rejeitado, sem prejuízo aos prazos estabelecidos.
13.4. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, em se tratando de obras e serviços:
13.4.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita.
13.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circuns-
tanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 5 (cinco) dias a partir do recebimento
provisório ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observados o disposto no Art. 69
da Lei 8.666/93.
13.5. A empresa deverá executar os serviços novamente quando não apresentarem resultados positivos, refazendo,
às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Projeto Básico. 
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14. DA ESTIMATIVA DE CUSTO
14.1. A estimativa do custo total para a execução dos serviços do presente Projeto Básico está compatível com o
projeto executivo (Anexo 06), os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de
seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e Gerador
de Preços CYPE  INGENIEROS, em atendimento ao disposto no Art. 112 da Lei nº 12.017 de 12 de agosto de 2009.
14.2. O percentual de encargos sociais adotado é de 124,28% (horista) e 81,9% (mensalista), conforme SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, mantido e divulgado pela Caixa Econômica
Federal.
14.2. O valor total estimado para esta licitação é de R$ 3.394.022,50 (três milhões e trezentos e noventa e quatro mil
e vinte e dois reais e cinquenta centavos), conforme descriminado de forma resumida na tabela abaixo e de forma
detalhada no Anexo 04.

ORÇAMENTO RESUMIDO

BDI DE MÃO DE OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL ITEM

(R$)
% BDI (29.92%)

VALOR TOTAL
(R$)

1 Engenharia de Qualidade e Segurança R$ 123.215,40 26,50 R$ 36.867,49 R$ 160.082,89

2 Instalação de rede de dutos  metálicos R$ 76.518,50 16,46 R$ 22.895,23 R$ 99.413,73

3 Tubulação frigorífica R$ 129.797,58 27,91 R$ 38.836,96 R$ 168.634,54

4 Equipamentos de distribuição de ar  R$ 19.965,92 4,29 R$ 5.974,04 R$ 25.939,96

5 Instalação de ar- condicionados  R$ 106.849,13 22,98 R$ 31.970,51 R$ 138.819,65

6 Ventilação Mecânica  R$ 1.788,28 0,38 R$ 535,07 R$ 2.323,35

7 Movimentação  R$ 1.793,52 0,39 R$ 536,64 R$ 2.330,16

8 Estrutura Mezanino  R$ 1.060,26 0,23 R$ 317,24 R$ 1.377,50

9 Entrega Final  R$ 4.027,35 0,87 R$ 1.205,03 R$ 5.232,38

Subtotal 1 R$ 465.015,95 100 R$ 139.138,23 R$ 604.154,18

BDI DE EQUIPAMENTOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL ITEM

(R$)
% BDI (10,50%)

VALOR TOTAL
(R$)

1 Engenharia de Qualidade e Segurança  R$ 5.186,94 0,21 R$ 544,45 R$ 5.731,39

2 Instalação de rede de dutos  metálicos  R$ 56.337,78 2,23 R$ 5.913,52 R$ 62.251,30

3 Tubulação frigorífica  R$ 485.162,35 19,22 R$ 50.925,27 R$ 536.087,62

4 Equipamentos de distribuição de ar R$ 72.814,89 2,88 R$ 7.643,04 R$ 80.457,93

5 Instalação de ar- condicionados R$ 1.748.808,81 69,26 R$ 183.564,43 R$ 1.932.373,25

6 Ventilação Mecânica R$ 31.201,82 1,24 R$ 3.275,11 R$ 34.476,93

7 Movimentação  R$ 111.347,28 4,53 R$ 11.687,61 R$ 123.034,89

8 Estrutura Mezanino  R$ 13.986,87 0,55 R$ 1.468,14 R$ 15.455,01

9 Entrega Final  - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Subtotal 2 R$ 2.524.846,75 100 R$ 265.021,57 R$ 2.789.868,32

Valor Total da Obra Subtotal 1 + Subtotal 2 R$ 3.394.022,50

15 . ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – DEFINIÇÕES PRELIMINARES
15.1 Os equipamentos deverão atender as seguintes normas e organismos:
Para projeto, fabricação, montagem dos equipamentos e seus acessórios, bem como toda a terminologia adotada,
serão seguidas as prescrições das publicações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas:
  ABNT – NBR 16401 – Sistemas Centrais e Unitários – Partes 1, 2 e 3;
  ABNT – NBR 5410 – (antiga NB-3) – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
  Portaria n.º 3532 - Ministério da Saúde de 28/08/1998;
  Resolução nº 09 da ANVISA (Associação Nacional da Vigilância Sanitária).
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15.2 Para os casos omissos estas normas serão complementadas pelas seguintes normas:
  AHRI – Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute;
  ASHRAE – American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers;
  ASME – American Society of Mechanical Engineers;
  DIN – Deutsches Institut für Normung;
  NEC – National Electrical Code;
  SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association;
  AMCA (Air Moving and Conditioning Association).
15.3  Para  os  equipamentos  e  materiais  também deverão  ser  respeitadas  as  normas  e  manuais  de  instalação
fornecidos  pelos  fabricantes,  os  mesmos  serão  base  de  referência  para  determinação  das  características  de
instalação  e  parâmetros  construtivos  básicos  que  assegurem  a  qualidade  final  da  obra  e  durabilidade  dos
equipamentos.
15.5 Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os regulamentos de proteção
contra  incêndio,  especialmente  os  isolamentos  térmicos,  que  deverão  ser  feitos  de  material  incombustível  ou
autoextinguível.
15.6 O desempenho dos filtros de ar atenderá o descrito nas normas ABNT NBR-16401, as normas pertinentes da
ASHRAE e Portaria n.º 3523 do Ministério da Saúde.
15.7 Os ventiladores obedecerão às velocidades limites, na descarga, indicadas nas normas ABNT NBR-16401.
15.8 Os níveis de emissão sonora das unidades estarão compatíveis com a norma ARI STANDARD 575, ANSI/AHRI
1230,  Performance  Rating  of  Variable  Refrigerant  Flow  (VRF)  Multi-Split  Air-Conditioning  and  Heat  Pump
Equipament.
15.9 Todos os testes de qualidade seguirão as normas pertinentes da ABNT. No caso de não existir norma da ABNT
recomendada para o teste, deverá ser seguida norma pertinente da ASHRAE, ou norma por esta indicada na última
versão do seu HANDBOOK-EQUIPAMENTS.
15.10  O  sistema  de  ar-condicionado  obedecerá  no  tocante  aos  níveis  de  ruídos,  vibrações  das  máquinas  e
instalações, as normas da ABNT e, no caso de omissão destas, as normas da ARI e ASHRAE.
15.11 A seleção de difusores, grelhas de insuflação e retorno deverão garantir o nível NC (Noise Criteria) de NC-40.
15.12 O sistema adotado para atendimento das áreas de trabalho da edificação será de expansão direta, com a
utilização de equipamentos com Fluxo de Refrigerante Variável (VRF), para controle de capacidade, constituído de
unidades condensadoras situadas em área externa, área dotada de boa ventilação natural, interligadas às unidades
internas (evaporadoras) conforme projeto executivo e planilhas de dimensionamento da carga térmica (Anexo 03 e
06).
15.13 Múltiplas unidades externas modulares (condensadoras), atendem múltiplas unidades internas (evaporadoras).
Neste sistema a variação da carga térmica (demanda de refrigeração) é acompanhada da variação contínua de
capacidade dos  equipamentos  instalados,  através  de modulação  e  controle  de  fluxo  por  válvulas  de  expansão
eletrônicas nas unidades internas e variação da velocidade rotacional dos compressores através de variador de
frequência.
15.14  Cada  unidade  evaporadora  representa  uma  zona  de  conforto  térmico  com  a  capacidade  de  operação
independente das demais, isto é, as definições dos parâmetros de conforto distintos como temperatura, velocidade
do ar e horários de operação. As unidades internas (evaporadoras) podem ser de diversos modelos, instaladas
diretamente no ambiente ou embutidas no forro, conforme layout definido no projeto executivo no  (Anexo 06).
15.15 As interligações entre as unidades evaporadoras e unidades condensadoras serão feitas através de tubulação
de cobre eletrolítico rígido C1220T-1/2H, com espessura da parede de 0,79 mm para bitolas até ¾” e de 1,59 mm
para bitolas superiores. Demais características deverão seguir norma ABNT-NBR 7541.
15.16  As  capacidades das  condensadoras  e  evaporadoras  deverão  atender  os  valores  indicados em projeto  e
planilhas (Anexo 02 e 06), não sendo aceitas alterações de capacidade sem aprovação do projetista responsável e
fiscal da DPE-AM. Igualmente, a relação de capacidade instalada de evaporadoras para cada condensadora (fator de
diversidade),  assim  como  a  relação  de  áreas  atendidas  pelas  evaporadoras  de  uma  mesma  condensadora
(zoneamento) não poderão ser alteradas por interferir com a previsão de capacidade real disponível e afetar o cálculo
de simultaneidade de cargas.
15.17  As  unidades  externas  operam  coordenadamente  para  atender  as  necessidades  térmicas  dos  ambientes
condicionados com otimização da eficiência energética. As unidades externas (condensadoras), serão instaladas em
área aberta externa, cobertura do edifício com apropriada execução de tomadas de ar fresco e descarga do ar
quente, conforme características definidas no projeto executivo (Anexo 06).
15.18 As unidades internas e externas (evaporadoras e condensadoras) são unidas por tubulação de cobre isolada
com ramificações para distribuição do fluído refrigerante R410A; e integradas por rede de comunicação serial para
gerenciamento da capacidade automático, gerenciamento centralizado e autodiagnóstico.
15.19 Os equipamentos do sistema deverão condicionar os ambientes beneficiados no verão e inverno, realizar a
renovação de ar dentro das normas nacionais de higiene e qualidade do ar e terão todos os acessórios necessários
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para a supervisão e automação do sistema fornecido pelo fabricante.
15.20 Cabe à empresa fornecedora avisar por escrito, após verificação das especificações constantes neste Projeto
Básico, todas as incoerências ou divergências que possam ser levantadas através destas especificações, para que
se  tomem  as  devidas  providências,  não  aceitando,  posteriormente,  qualquer  alegação  de  desconhecimento,
incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe.
15.21 A empresa fornecedora dos equipamentos e responsável  pela instalação deverá seguir  as especificações
técnicas descritas no Anexo 05 do presente Projeto Básico.

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
16.1 Poderão participar do presente procedimento licitatório as pessoas jurídicas que atendam a todas as exigências
constantes deste Projeto Básico e seus anexos.
16.2  A  empresa  interessada em participar  do  certame  deverá  apresentar,  a  título  de  habilitação,  os  seguintes
documentos atualizados, relativos à Qualificação Técnica:
16.2.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA onde
conste área de atuação compatível com a execução dos serviços do objeto do certame;
16.2.2 Declaração de possuir em seu quadro de pessoal um Engenheiro Mecânico como responsável técnico;
16.2.3 Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, devidamente registrado(s) no órgão competente - CREA, que comprove(m) que a empresa
licitante tenha executado, a contento, ou esteja executando, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto
ora licitado e que façam explícita referência pelo menos às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo,
que  permitam estabelecer,  por  comparação,  proximidade  de  características  funcionais  técnicas,  dimensionais  e
qualitativas com o objeto da presente licitação, em edificações não residenciais, de área superior a 4.000 m², e com o
fornecimento de todo o material, com as seguintes características:
16.2.3.1 Instalações de ar-condicionado, com fornecimento e instalação de equipamentos do tipo VRF (Fluxo de
Refrigerante Variável), com uso de Gás Ecológico R410A, na capacidade de no mínimo 360 HP;
16.2.3.2 Instalação e operação de software de automação para supervisão e controle de sistema de ar-condicionado
central;
16.2.4 Comprovante de que os profissionais detentores dos atestados de responsabilidade técnica citado no item
anterior é integrante do quadro permanente da licitante na data da licitação;
16.2.4.1 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS)
em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio,
do contrato de prestação de serviços previsto na legislação civil, ou, ainda, da declaração de contratação futura de
profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.

17. DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado de acordo com as etapas dos serviços descritos no Cronograma Físico-Financei-
ro, situado no Anexo 04.
17.1.1. Entrega da nota fiscal, devidamente atestada pelo órgão competente da DPE/AM;
17.1.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a etapa mensal foi executada na forma avençada;
17.1.3. Entrega de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica paga e devidamente assinada pelo Responsá-
vel Técnico dos serviços.
17.2. A CONTRATADA deverá apresentar acompanhado do documento de cobrança, a comprovação de que cum-
priu as seguintes exigências, cumulativamente:

a) Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, às contribuições previ -
denciárias e às de terceiros;
b) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  (FGTS/CRF);
c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
d) Certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual ou distrital do domicílio sede da CONTRATADA
(CND-ESTADUAL);
e) Certidão negativa de débitos junto à fazenda municipal do domicílio sede da CONTRATADA (CND-MUNI-
CIPAL).

17.3. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA no Protocolo da DPE/AM.

18. DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS
18.1. A CONTRATADA deverá atender imediatamente (não ultrapassando três horas), as chamadas da DPE/AM
para executar os serviços de manutenção corretiva de urgência sempre que se fizerem necessários, devendo para
tanto disponibilizar sistema de comunicação móvel (telefone celular) para localização do responsável pela efetivação
do serviço a qualquer tempo.
18.2. Em casos excepcionais, tais como datas que antecedem eventos, a CONTRATANTE poderá requisitar a pres -
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tação de serviços fora do horário normal de funcionamento devendo ser atendido pela CONTRATADA, sem custo
adicional para DPE/AM. 

19. DAS SANÇÕES
19.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
19.1.1. Advertência;
19.1.2. Multas, aplicadas em conformidade com os percentuais a seguir estabelecidos e incidirão sobre o valor total
do contrato ou aditivo vigente:
19.1.2.1.  0,1%  (zero  vírgula  um  por  cento)  por  dia  de  atraso,  limitados  a  10%  (dez  por  cento),  quando  a
CONTRATADA não disponibilizar o serviço no início da vigência do Contrato;
19.1.2.2. 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez por cento), por
infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, não especificada na alínea “a” acima ou por inadimplemento
de qualquer uma das obrigações previstas no Contrato;
19.1.2.3. 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de
contrato  ou  deixar  de  apresentar  os  documentos  exigidos  para  a  sua  celebração,  nos  prazos  e  condições
estabelecidas neste Edital, ou no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da CONTRATADA, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
19.2. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativa-
mente.

20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
20.1. Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a:
20.1.1. Lei nº 8.666, de 21/06/1993, atualizada;
20.1.2. Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns, e dá outras providências;
20.1.3. Decreto nº 7.769 de 11/02/2005, que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

21. DA NORMATIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
21.1. GESTÃO DE RESÍDUOS APLICÁVEIS AO OBJETO:
20.1.1  Baseada  na  Resolução  nº  307  do  CONAMA  -  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  de  2003,  a
CONTRATADA deverá  elaborar  documento que estabeleça a não geração de resíduos e,  secundariamente,  a
redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. Este documento é o Plano Integrado de Gerenciamento
de Resíduos onde a esta deve adaptar seus processos de modo a garantir a destinação ambientalmente correta dos
resíduos gerados na obra.

22. DA GARANTIA
22.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenização a
terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia de 5% (cinco) por cento do valor
total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 10 (dez)
dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.
22.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois por cento).
22.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993.
22.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d) Obrigações trabalhistas,  fiscais  e previdenciárias de qualquer natureza,  não adimplidas
pela CONTRATADA.

22.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
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com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
22.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida até 03 (três)
meses após o término desta contratação.

23. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e legislação em vigor.

24. ASSINATURA DA DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

25. ASSINATURA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Manaus – AM,            /         / 2019.

Diretor Executivo de Planejamento e Gestão

Manaus – AM,            /         / 2019.

Diretora Administrativa

26. ELABORADO POR: 27. ORDENADOR DE DESPESAS:

Analista em Gestão Especializado – Engenharia
Civil

(     ) Aprovado          (     ) Não aprovado

Manaus - AM,         /         / 2019.

Ordenador de Despesas
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

À

Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM

Ref.: Pregão nº ___/____

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº _____/_____, que

eu, ______________________________________, portador(a) da CI/RG nº ____________ e do CPF nº

____________________,  CREA  nº  _____________________,  da  empresa

________________________________,  estabelecida  no(a)

___________________________________________,  como  seu  representante  legal  para  os  fins  de

presente declaração, compareci perante Defensoria Pública do Estado do Amazonas e vistoriei os locais

onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições

e dos graus de dificuldades existentes.

Local e data

____________________________

Assinatura e carimbo

(Responsável da empresa)

____________________________

Servidor da DPE/AM

Observação: emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS E PONTOS DE FORÇA
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ANEXO III DO PROJETO BÁSICO

CARGA TÉRMICA
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ANEXO II DO EDITAL

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro: Cidade:
CEP: E-MAIL:
Telefone: Fax:
Banco: Conta Bancária:
Nome e n.º da agência bancária:

À Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM

Ref.: Pregão Eletrônico n.º __/2019, a realizar-se em ____/____/2019.

Realizado em sessão pública eletrônica no site www.comprasgovernamentais.gov.br

Prezado Pregoeiro,

Apresentamos,  abaixo,  nossa  proposta  para  ________________________,  nos

termos do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.º___/2019.

ITEM DESCRIÇÃO QTD Unid.

Custo

Material

Unit.

Custo Mão-

de-obra

Unit.

Custo

Total Unit.

Custo Total

Material

Custo Total

Mão-de-Obra

Custo Total

sem BDI

Custo Total

do BDI

Custo

Total

1 m²

2 m²

3 m²

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

13 m

14 m

15 unid

16 unid

17 unid
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18 m

19 unid

20 unid

21 unid

22 unid

23 unid

24 unid

25 unid

26 unid

27 unid

28 unid

29 unid

30 unid

31 unid

32 unid

33 unid

34 unid

35 unid

36 unid

37 unid

38 unid

39 unid

40 unid

41 m²

42 mensal

43 mensal

44 mensal

45 mensal

46 hora

47 dia

1) Declaramos que estão inclusas no valor cotado todos os custos decorrentes da operação de

venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação

do fornecimento na forma prevista no Edital.

2) Declaramos que a prestação do serviço atende às especificações do órgão.

3) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas

no Edital e seus anexos.
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Prazo de entrega: 

Validade da Proposta: 

Local e data

_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF nº

PE 12/2019



 Fls:______
     CLDPE/AM

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/ (92) 98452-6282

Cep. 69.053-135
E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

                 Página 218 de 236
                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.000683/2019-21

ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[IDENTIFICAÇÃO  COMPLETA  DO  REPRESENTANTE  DO  LICITANTE],  como  representante

devidamente  constituído  de  [IDENTIFICAÇÃO  COMPLETA  DO  LICITANTE]  doravante  denominado

[Licitante], em atendimento ao disposto no edital do  Pregão Eletrônico n.º 0xx/2019, declara, sob as

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a)  a  proposta  anexa  foi  elaborada  de  maneira  independente  [pelo  Licitante],  e  que  o  conteúdo  da

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do  Pregão Eletrônico n.º 0xx/2019, por

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer

outro participante potencial ou de fato do  Pregão Eletrônico n.º 0xx/2019, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa; 

c)  que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de  qualquer  outro

participante potencial  ou de fato do  Pregão Eletrônico n.º  0xx/2019  quanto a participar  ou não da

referida licitação;

d)  que  o  conteúdo  da  proposta  anexa  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico

n.º 0xx/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,

discutido com ou recebido de qualquer integrante da DPE/AM antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.

Local e data

_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF nº
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos  que  a  empresa  ___________________________________________,  CNPJ  n.º

__________________________,  sediada  em  _____________(endereço)__________________,

forneceu os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Descrição do Serviço Prazo de execução Valor Total

Cidade/data

Cargo/assinatura

Dados da empresa emitente (caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá

constar no atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa)

OBS: O cabeçalho deverá conter o timbre da pessoa jurídica de direito público ou privada emitente do

atestado.
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ANEXO V DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO

MENOR

(nome da empresa) __________________________________________, inscrito(a) no CNPJ

n.°  ___________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.

(a)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º____________ e do

CPF n.º _______________, DECLARA:

1)  que está  ciente  e  concorda com as condições contidas no edital  e  seus  anexos,  e  que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

2)  que  até  a  presente  data  inexistem fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  presente  processo

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não emprega menor de 18 (dezoito)  anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e não

emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Local e data

_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF nº
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ANEXO VI DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A  empresa________________,  CNPJ  n.º___________________,  com  sede  em  _____________

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do

previsto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º10.520/2002 e para os fins do PREGÃO n.º XX/2019, DECLARA

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Declaro também, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão de Licitação da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas que:

1. Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa

recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações

necessários  à  elaboração  da  proposta  de  preços  com total  e  completo  conhecimento  do  objeto  da

licitação;

Local e data

_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF nº
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ANEXO VII DO EDITAL

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO –
SEFAZ/AM

(cidade), ____ de ______ de ______

Ao

Setor  de  Cadastro  do  SISTEMA  DE  ADMINISTRAÇÃO  FINANCEIRA  E  CONTABILIDADE

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM

Avenida André Araújo, 150 – Aleixo. 3º andar, sala 310.

CEP: 69060-000 -  MANAUS/AM

A empresa (informar a razão social, CNPJ e endereço) solicita a esse Setor o seu cadastro

no  SISTEMA  DE  ADMINISTRAÇÃO  FINANCEIRA  E  CONTABILIDADE,  dessa  SECRETARIA  DA

FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação

abaixo listada, exigida para a efetivação do registro:

a)  Comprovante  de  inscrição  e de situação cadastral  emitido  pela  Receita  Federal  do

Brasil; 

b) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário,

etc.) dos seguintes dados bancários:

Banco: ____________

Agência: ___________

Conta: _____________

________________________________________
Razão Social e CNPJ da empresa

Nome completo e CPF do Representante Legal
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ANEXO VIII DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 28.182, de 18 de dezembro de 2008, que

dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido às Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte,

nas licitações de bens, serviços e obras na Administração Pública Estadual Direta e Indireta:

Eu,_______________,  RG___________,  legalmente  nomeado  representante  da

empresa___________,  CNPJ___________,  e  participante  do Pregão Eletrônico  nº  ___________,  na

modalidade de___________, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre

todos os requisitos legais,  previsto  na lei,  para  a  qualificação  como Microempresa (ou Empresa de

Pequeno  Porte),  estando  apta  a  usufruir  do  tratamento  diferenciado,  e,  que,  não  se  enquadra  em

nenhuma das vedações previstas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06.
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ANEXO IX

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N.º ........../2019 - DPE/AM

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS   ..................................  celebrado  entre  o

ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da ........ e a

empresa  ....................................................,  na  forma

abaixo:

Aos ........ (.......) dias do mês de .....................de ........................ nesta cidade de Manaus, na

sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, situada na Rua Maceió, n.º 307 – Bairro Nossa

Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrita no CNPJ sob o n.º ……………..., doravante denominada

simplesmente  CONTRATANTE,  neste  ato  representado  por  seu  Defensor  Público  Geral,  Dr.

………………………...,  (nacionalidade,  estado  civil,  profissão  do  titular  do  órgão  que  realiza  a

contratação), residente e domiciliado nesta cidade, na ..................... (rua/avenida), n.º portador da Cédula

de Identidade  n.º  ....................-.....  e  do CPF n.º  .........................  e  ...........................  (nome da firma

contratada), adiante designado simplesmente  CONTRATADO, pessoa jurídica de direito privado, com

seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do ...................... em .......

de  ....................de  ..........,  sob  o  n.º  .......................,  sediada  nesta  cidade,  na  ........................,

n.º  .......-.............................,  inscrito  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica-CNPJ,  sob  o

n.º  .........................,  neste  ato  representado  por  seu  Representante  Legal,  o  Senhor  (nome),

(nacionalidade), (estado civil), domiciliado na .........……..........(rua/avenida), n.º ......., portador da Cédula

de Identidade n.º ...............-...... e do CPF n.º ......................, em consequência do resultado da Licitação,

na modalidade Pregão Eletrônico de n.º ............/2019 – DPE/AM, cuja homologação foi publicada no

Diário Oficial do Estado, edição de .......... de .................. 2019, às fls. .........., tendo em vista o que consta

no Processo Administrativo n.º 20000.000683/2019-21, doravante referido por PROCESSO, na presença

das  testemunhas  adiante  nominadas,  é  assinado  o  presente  TERMO  DE CONTRATO  PARA

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE

SISTEMA DE AR-CONDICIONADO TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANTE FLOW) PARA A NOVA

SEDE  ADMINISTRATIVA  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA DO  ESTADO  DO  AMAZONAS  -  DPE/AM,

LOCALIZADA NA AV. ANDRÉ ARAÚJO, 679 – ALEIXO – MANAUS/AM, COM FORNECIMENTO DE

MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO,
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CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, NOS TERMOS DA LEI N.º 8.666, de 21

de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas

cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA-PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de fornecimento

e instalação de sistema de ar-condicionado tipo VRF (Variable Refrigerante Flow) para a nova

Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM, localizada na Av.

André Araújo, 679 – Aleixo – Manaus/AM; com fornecimento de mão de obra, equipamentos e

materiais  necessários  para  execução  do  objeto, conforme  a  proposta  datada  de  .....................,

constantes  do  PROCESSO,  e  do Projeto  Básico,  os  quais  se  encontram rubricados pelas  partes  e

passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA-SEGUNDA: DA VIGÊNCIA  

2.1. O prazo de duração da contratação será de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura

do Contrato ou, alternativamente, a critério da CONTRATANTE, a partir do recebimento da Nota de Em-

penho.

CLÁUSULA-TERCEIRA: DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo de execução inicia-se conforme o item 2.1.

3.1. Os serviços do presente Edital e do Projeto Básico serão executados nas dependências da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na Avenida André Araújo, 679 – Aleixo – Manaus/AM.

3.2. O prazo de entrega e instalação do objeto deste Edital será de, no máximo, 120 (cento e vin-

te) dias corridos, conforme o item 2.1, observando a imperfeição dos materiais e quantidades, conforme

especificações técnicas do objeto – havendo necessidade de extensão do prazo, deverá ser justificado

pela empresa fornecedora e aceito pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3.3. Etapas de execução:

3.3.1. Procedimentos de Engenharia da Qualidade e Segurança

3.3.2. Instalação da rede de dutos metálicos

3.3.3. Instalação tubulação frigorífica

3.3.4. Instalação equipamentos de distribuição de ar

3.3.5. Instalação de ar-condicionado

18.3.6. Instalação da ventilação mecânica

3.3.7. Movimentação 

3.3.8. Limpeza/Entrega Final

3.4. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações definidas no Projeto Exe-

cutivo (Anexo 06), Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro (Anexo 04), cabendo à CON-

TRATADA total responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos, sem qualquer

ônus adicional à Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
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CLÁUSULA-QUARTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

4.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais obriga-

ções e responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico nº ____/2019 e do Projeto Básico nº

____/2019:

4.1.1. Efetuar o pagamento, se os serviços forem entregues em conformidade com as especifica -

ções e o Termo de Recebimento.

4.1.2. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do fornecimento dos serviços,

inclusive permitir o livre acesso do corpo técnico da CONTRATADA às dependências do local dos equi -

pamentos, para a execução das manutenções necessárias dentro dos horários especificados.

4.1.3. Prestar todas as informações necessárias à realização do objeto deste Edital e do Projeto

Básico.

4.1.4. Atestar a execução do objeto por meio do Fiscal de Contrato.

4.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o Contrato.

4.1.6. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas

na execução dos serviços objeto deste contrato.

4.1.7. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO AMAZONAS sob qualquer pretexto, efetuem intervenções técnicas nos equipamentos.

4.1.8. Analisar e criticar os relatórios preenchidos pelos técnicos da CONTRATADA, promovendo

as ações corretivas que se fizerem necessárias.

4.1.9. Oferecer instalações seguras, assim como o seu acesso, para as atividades dos funcionários

da CONTRATADA, objetivando manter a integridade física dos mesmos.

4.1.10. Solicitar a qualquer tempo, durante a vigência do contrato relatórios técnicos, caso entenda

sua necessidade.

4.1.11. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a serem prestados. A DEFENSORIA PÚ-

BLICA DO ESTADO DO AMAZONAS será representada pela Diretoria de Planejamento e Gestão, na fis-

calização dos serviços executados pela CONTRATADA, no âmbito do contrato.

4.1.12. Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, por parte da

Diretoria de Planejamento e Gestão desta entidade, com poderes para:

4.1.12.1. Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre

que julgar necessário, objetivando garantir a qualidade desejada; 

4.1.12.2. Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como

qualquer máquina, ferramenta ou equipamento que não atenda satisfatoriamente os fins a que se desti -

nam, os quais deverão ser substituídos por outros em acordo ao exigido pelo CONTRATANTE;

4.1.12.3. A fiscalização da execução do contrato por parte do CONTRATANTE não exclui nem re-

duz a responsabilidade da contratada com relação ao mesmo;

4.1.12.4. O CONTRATANTE terá livre acesso e autoridade para definir toda e qualquer ação de

orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da execução do contrato, fixando normas nos

casos não especificados e determinando as providências cabíveis;

4.1.12.5. Os serviços não aceitos pela fiscalização deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem

nenhum ônus adicional para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
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4.2. Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades constantes do

edital do pregão eletrônico nº ____/2019 e do Projeto Básico nº ____/2019:

4.2.1. Fornecer os materiais rigorosamente condizentes com as normas técnicas e em quantidades

especificadas neste Projeto Básico para execução dos serviços.

4.2.2. Responder pelos vícios e defeitos dos materiais contratados e assumir os gastos e despesas

que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.

4.2.3. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.

4.2.4. Providenciar as ferramentas e equipamentos para o bom andamento dos serviços, não res-

ponsabilizando o CONTRATANTE pela guarda destes materiais. 

4.2.5. Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI's) de uso obrigatório, indicados pela

legislação trabalhista para os empregados desse setor, bem como, uniforme personalizado e crachá de

identificação da empresa.

4.2.6. Responsabilizar-se, integralmente e exclusivamente, pelas obrigações com mão de obra,

materiais, transporte, refeições,  uniformes, ferramentas, equipamentos, encargos sociais,  trabalhistas,

previdenciários, fiscais, cíveis e criminais, resultantes da execução do Contrato, inclusive no tocante aos

seus empregados, dirigentes e prepostos.

4.2.7. Responsabilizar-se pela manutenção e reparo de toda a parte de instalação por um período

de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do serviço, no qual a CONTRATADA emitirá relatórios

mensais, informando as condições de todo o sistema, que serão conferidos e certificados pela Diretoria

de Planejamento e Gestão da DPE/AM.

4.2.8. Refazer, sem ônus para a DPE/AM, os serviços prestados que estejam em desacordo com o

especificado no Contrato assinado.

4.2.9. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas sobre os servi-

ços executados quando solicitados pela Diretoria de Planejamento e Gestão da DPE/AM.

4.2.10. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços e respon-

derá por quaisquer danos causados às dependências e aos equipamentos da DPE/AM, quando evidenci -

ada a culpa, por ação ou omissão de seus empregados ou prestadores de serviços, e ainda por deficiên -

cia ou negligência na execução das tarefas, bem como decorrentes da qualidade dos materiais emprega-

dos.

4.2.11. A CONTRATADA responderá por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus em-

pregados, quando em serviço nas dependências dos prédios da DPE/AM.

4.2.12. A CONTRATADA será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e equipamentos

que forem utilizar e que se encontrarem depositado nas dependências da DPE/AM.

4.2.13 A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela qualidade dos materiais a serem

empregados.

4.2.14. Os empregados da CONTRATADA ficarão sujeitos às normas disciplinares da DPE/AM,

porém sem qualquer vínculo empregatício, cabendo à CONTRATADA todos os encargos e obrigações já

mencionados.

4.2.15. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer serviço não

constante dos serviços contratados, indicando as providências e causas do(s) defeito(s).
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4.2.16. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA se responsabilizará pela limpeza do local,

retirando todos os entulhos, sobras além de outros materiais e equipamentos que impeçam a fiscalização

de conclusão do serviço. Resíduos gerados devem ser recolhidos e encaminhados para reciclagem ou

destinação final de acordo com as normas ambientais vigentes a época.

4.2.17.  A CONTRATADA deverá preencher os relatórios de ocorrências e relatórios periódicos

emitidos.

4.2.18. No desenvolvimento dos trabalhos, os técnicos da CONTRATADA deverão permanecer

nas dependências da DPE/AM, portando:

a) Uniforme completo, carteira de identidade e crachá; 

b) Formulários de relatórios de manutenção da CONTRATADA; 

c) Todas as ferramentas, instrumentos, materiais de consumo e equipamentos individuais de  se-

gurança (EPI's), necessários à realização dos serviços. 

4.2.19. A CONTRATADA deverá utilizar sempre pessoal técnico especializado, com comprovada

competência e de bom comportamento. Estes funcionários deverão obedecer às normas do CONTRA-

TANTE, podendo ser exigida pela Fiscalização, a substituição de qualquer funcionário cujo comporta-

mento ou capacidade sejam julgados impróprios ao desempenho dos serviços contratados. 

4.2.20. A CONTRATADA deverá utilizar, na execução dos serviços, equipamentos, ferramentas e

instrumental adequados, necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais

deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais

que possam ser ocasionados à DPE/AM.

4.2.21. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas (encargos traba-

lhistas, previdenciários, fiscais e comerciais) com o pessoal, que não terão nenhum vínculo empregatício

com o CONTRATANTE, resultante do cumprimento do contrato.

4.2.22. Os materiais e peças substituídas deverão ser obrigatoriamente novos e originais, equiva-

lentes aos substituídos, de qualidade igual ou superior. Em caso da inexistência das peças originais no

mercado, elas deverão possuir certificações de qualidade (Inmetro) e serão aprovadas pela Diretoria de

Planejamento e Gestão da DPE/AM.

4.2.23. Todos os custos logísticos relativos ao transporte de peças, materiais, equipamentos e pes-

soal para realização dos serviços é de responsabilidade da exclusiva da CONTRATADA.

4.2.24. Não serão admitidos o emprego de materiais/peças de reposição recondicionados e/ou rea-

proveitados de outros equipamentos, salvo com expresso consentimento da DPE/AM.

4.2.25. A CONTRATADA será responsável pela qualidade dos serviços executados, tendo a obri-

gação de recuperar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer danos cau-

sados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, inclusive com reposição de equi-

pamentos e componentes.

4.2.26. A CONTRATADA terá que designar Engenheiro Mecânico responsável pelo acompanha-

mento e execução de todos os serviços, que deverá ser o elemento de contato com a Fiscalização.

4.2.27. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assu-

midas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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4.2.28. Treinar o pessoal designado pelo CONTRATANTE para operação e manutenção do siste-

ma.

4.2.29. Realizar os serviços nos prazos e condições estipulados.

CLÁUSULA-QUINTA: CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS  

5.1. O Instalador deverá dar garantia de 01 (um) ano a contar da data de aceite da instalação pelo

CONTRATANTE, incluso contrato automático de manutenção sem custos por este período.

5.2. O fabricante/distribuidor oficial dos equipamentos deverá fornecer garantia mínima de 01 (um)

ano para os equipamentos fornecidos e de 03 (três) anos para os compressores dos equipamentos.

5.3. O fabricante/instalador deverão assumir todas as despesas de estadia e viagem, mão de obra

e material  de reposição necessário ao cumprimento dos termos de garantia,  exceto aqueles que se

verificarem pela  não obediência às recomendações feitas pela CONTRATADA durante o período de

garantia.

5.4.  Todos  os  serviços  executados  pela  empresa  CONTRATADA  serão  acompanhados  e

fiscalizados  pela  DPE/AM,  com autoridade  para  exercer  toda  e  qualquer  ação  de  orientação  geral,

controle e fiscalização dos serviços.

5.5.  A CONTRATADA não poderá,  em hipótese nenhuma, iniciar os serviços contratados sem

prévia emissão, pela DPE/AM, da correspondente Ordem de Serviço;

5.6. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

5.6.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas e se os

procedimentos e materiais, peças e componentes empregados, são adequados para garantir a qualidade

desejada dos serviços.

5.7. Ordenar à CONTRATADA que corrija, refaça ou reconstrua as partes dos serviços executados

com  erros,  imperfeições,  que  estejam  em  desacordo  com  as  especificações,  baixo  rendimento  ou

desempenho deficiente dos equipamentos.

5.8. A ação da fiscalização exercida pela DPE/AM, não desobriga a empresa CONTRATADA de

suas responsabilidades contratuais;

5.9. À fiscalização caberá o direito de rejeitar os materiais, peças ou serviços que não satisfaçam

aos padrões especificados nas normas técnicas e/ou especificações dos fabricantes.

5.10. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, em se tratando de materiais:

5.10.1.  Provisoriamente,  para  efeito  de  posterior  verificação  da  conformidade  dos  materiais

entregues com a respectiva especificação. No local da entrega, servidor designado fará o recebimento do

material limitando-se a verificar a conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no

canhoto e no verso da Nota Fiscal a data da entrega, e se for o caso, as irregularidades observadas;

5.10.2. Definitivamente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório,

através do servidor que procederá ao recebimento, verificando as especificações dos materiais entregues

em conformidade com o exigido neste Projeto Básico.

5.11. Os materiais poderão ser recusados se não atenderem às especificações solicitadas;

5.12. Na hipótese de ser verificada a impropriedade do material no ato da entrega, o mesmo será

imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério da FISCALIZAÇÃO, sendo a CONTRATADA
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notificada a proceder à substituição no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sendo-lhe, ainda,

concedidos 02 (dois) dias úteis para retirada do material ou parte do que foi rejeitado, sem prejuízo aos

prazos estabelecidos.

5.13. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, em se tratando de obras e serviços:

5.13.1.  Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita.

5.13.2.  Definitivamente,  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade  competente,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 5

(cinco) dias a partir  do recebimento provisório ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos

termos contratuais, observados o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.

5.14. A empresa deverá executar os serviços novamente quando não apresentarem resultados

positivos, refazendo, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Edital e do Projeto

Básico.

5.15.  A  CONTRATADA  deverá  atender  imediatamente  (não  ultrapassando  três  horas),  as

chamadas da DPE/AM para executar os serviços de manutenção corretiva de urgência sempre que se

fizerem necessários, devendo para tanto disponibilizar sistema de comunicação móvel (telefone celular)

para localização do responsável pela efetivação do serviço a qualquer tempo.

5.16. Em casos excepcionais, tais como datas que antecedem eventos, a CONTRATANTE poderá

requisitar a prestação de serviços fora do horário normal de funcionamento devendo ser atendido pela

CONTRATADA, sem custo adicional para DPE/AM. 

CLÁUSULA-SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão, quando efetivada, deverá recair

por conta dos recursos específicos consignados no orçamento do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. Programa 14.422.3269.1222.0001, Fonte 201, Natureza da

Despesa 339039,  atendendo à programação orçamentária  descrita  às fls.  31 e 32 do Processo em

epígrafe.

6.2. O Preço Global estimado para a prestação do serviço é de R$_______ a ser pago em 12

(doze) parcelas mensais;

6.3. O pagamento será efetuado de acordo com as etapas dos serviços descritos no Cronograma

Físico-Financeiro, situado no Anexo 04 do Projeto Básico.

6.3.1. Entrega da nota fiscal, devidamente atestada pelo órgão competente da DPE/AM;

6.3.2.  Declaração  da fiscalização do contrato  de que  a etapa  mensal  foi  executada na forma

avençada;

6.3.3. Entrega de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica paga e devidamente assinada

pelo Responsável Técnico dos serviços.

6.4.  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  acompanhado  do  documento  de  cobrança,  a

comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

a)  Certidão  negativa  de  débitos  relativos  a  tributos  federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,  às

contribuições previdenciárias e às de terceiros;
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b) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  (FGTS/CRF);

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

d)  Certidão  negativa  de  débitos  junto  à  fazenda  estadual  ou  distrital  do  domicílio  sede  da

CONTRATADA (CND-ESTADUAL);

e) Certidão negativa de débitos junto à fazenda municipal do domicílio sede da CONTRATADA

(CND-MUNICIPAL).

6.5.  Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA no Protocolo da

DPE/AM.

CLÁUSULA-SÉTIMA  : DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1.  Para  assegurar  o  integral  cumprimento  de  todas  as  obrigações  contratuais  assumidas,

inclusive  indenização  a  terceiros  e  multas  eventualmente  aplicadas,  a  CONTRATADA  apresentará

garantia de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no

art.  56  da  Lei  n°  8.666/1993,  no  prazo  de até  10  (dez)  dias  úteis  após  a  data  da  sua  assinatura,

prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.

7.2.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 2%

(dois por cento).

7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I

e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das

demais obrigações nele previstas;

b) Prejuízos  causados à Administração ou a terceiro,  decorrentes de culpa ou dolo durante a

execução do contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

CONTRATADA.

7.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

7.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida

até 03 (três) meses após o término desta contratação.

CLÁUSULA-OITAVA: DA RESCISÃO DO CONTRATO   

8.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

8.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já

calculados ou estimados.
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8.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco)

dias úteis para se manifestar e produzir  provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE

adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

8.4. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I – O não cumprimento de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos neste instru-

mento e seus anexos;

II – O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos neste ins-

trumento e seus anexos;

III – A lentidão do seu cumprimento que impossibilite a conclusão do fornecimento do serviço nos

prazos estipulados;

IV – O atraso injustificado no início do fornecimento;

V – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a contratação, assim como as de seus superiores;

VI – O cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto;

VII – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

VIII – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

IX – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique

o fornecimento do objeto;

X  –  Razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas  e

determinadas pela  autoridade competente e exaradas no processo administrativo  a que se refere o

contrato;

XI – A supressão da contratação, por parte da Administração, acarretando modificação do valor

inicial do contrato além dos limites estabelecidos na legislação vigente;

XII – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato.

XIII – Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das

sanções penais cabíveis;

XIV – Outras ocorrências previstas na legislação pertinente à matéria.

8.5. A rescisão do contrato poderá ser:

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na legislação

pertinente;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que

haja conveniência para a Administração;

III – Judicial, nos termos da legislação.

8.6.  A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e

fundamentada da autoridade competente.

8.7. A rescisão contratual observará a legislação pertinente e em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas

alterações.
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CLÁUSULA-NONA: DAS SANÇÕES

9.1.  Pela  inexecução total  ou parcial  do Contrato,  a  Administração poderá,  garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multas, aplicadas em conformidade com os percentuais a seguir estabelecidos e incidirão

sobre o valor total do contrato ou aditivo vigente:

9.1.2.1.  0,1% (zero vírgula um por cento)  por dia de atraso,  limitados a 10% (dez por cento),

quando a CONTRATADA não disponibilizar o serviço no início da vigência do Contrato;

9.1.2.2. 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10%

(dez por cento), por infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, não especificada na alínea “a”

acima ou por inadimplemento de qualquer uma das obrigações previstas no Contrato;

9.1.2.3. 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o

instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos

prazos e condições estabelecidas neste Edital, ou no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da

administração, motivado por culpa da CONTRATADA, garantida defesa prévia, independentemente das

demais sanções cabíveis.

9.2.  As  multas  previstas  neste  Contrato  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas

isoladas ou cumulativamente.

CLÁUSULA-DÉCIMA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO.  

IMPEDIMENTO  DE  CONTRATAR  E  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU

CONTRATAR

10.1.  Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou do

impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa que aplicou a sanção; já a

declaração de inidoneidade para licitar e contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da União,

do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n.º

8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de

10  (dez)  dias,  conforme  se  trate  de  suspensão/impedimento  ou  declaração  de  inidoneidade,

respectivamente.

10.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

10.3. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento para contratar

não poderá ser superior a 02 (dois) anos.

10.4. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação, perante a própria autoridade

que a aplicou, após 02 (dois) anos.

CLÁUSULA-DÉCIMA PRIMEIRA: DOS RECURSOS  

11.1.  Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades,  a  CONTRATADA poderá,  sempre

sem efeito suspensivo:
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a) interpor recursos para a autoridade imediatamente superior,  no prazo de 05 (cinco) dias da

ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa;

b)  interpor  recurso para a  autoridade imediatamente superior,  no prazo  de 05 (cinco)  dias da

publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de licitar, impedimento de contratar ou

rescindir administrativamente o contrato;

c)  formular  pedido  de  reconsideração  à  autoridade  que  aplicou  a  sanção  de  declaração  de

inidoneidade para  licitar  ou contratar,  no  prazo  de 10 (dez)  dias da publicação  no  Diário  Oficial  da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA-DÉCIMA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO   

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, por meio de aditamento, nos casos apontados pelo

art. 65 da Lei n° 8.666/93.

12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que se fizerem no objeto ora contratado, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

12.3. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para o objeto contratado,

esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo

anterior.

12.4. No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e

posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição

regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos

eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados.

12.5.  Quaisquer  tributos  ou  encargos  legais  criados,  alterados  ou  extintos,  bem  como  a

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos,

conforme o caso.

12.6.  Incumbe,  obrigatoriamente,  à  CONTRATADA comunicar  ao  CONTRATANTE os eventos

previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços do objeto ora

contratados, sob pena de, no caso de redução dos valores, ser obrigada a indenizar imediatamente o

CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis.

CLÁUSULA-DÉCIMA TERCEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO

13.1. O presente contrato fundamenta-se nas leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e vincula-se ao

edital e anexos do pregão eletrônico nº ____/2019, constante do processo nº 20000.000683/2019-21

bem como à proposta da contratada

CLÁUSULA-DÉCIMA QUARTA: DOCUMENTAÇÃO 

14.1.  A  CONTRATADA e  seus  representantes  legais  apresentaram neste  ato  os  documentos

comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a

Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários públicos, a que estiver vinculada.
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CLÁUSULA-DÉCIMA QUINTA: FORO

15.1.  O  foro  do  presente  contrato  é  o  desta  cidade  de  Manaus,  com  expressa  renúncia  da

CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA-DÉCIMA SEXTA: PUBLICAÇÃO 

16.1. O CONTRATANTE obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta data providenciá-la,

a publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias no

Diário Oficial do Estado, a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura.

CLÁUSULA-  DÉCIMA SETIMA  : CLÁUSULA ESSENCIAL 

17.1.  Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por

parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de exceção de inadimplemento,

como fundamento para a unilateral interrupção do fornecimento do objeto contratado, exceto nos casos

previstos na Lei n° 8.666/93.

17.2.  A  CONTRATADA está  obrigada  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

CLÁUSULA-  DÉCIMA OITAVA  : NORMAS APLICÁVEIS 

18.1.  O  Presente  Contrato  rege-se  por  toda  a  legislação  aplicável  à  espécie  e  ainda  pelas

disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-

se como integrantes do presente Termo de contrato, especialmente a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de

1993, e a legislação referente aos Planos Econômicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas

econômicas deste contrato, declarando a CONTRATADA conhecer todas essas normas, e concordando

em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que

não expressamente transcritas no presente instrumento.

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença

das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos.

Manaus,       de                        de 2019.

Pelo CONTRATANTE:

___________________________________

Pelo CONTRATADA:

___________________________________
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