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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019  

Processo Administrativo de Contratação nº 003/2019. 
Exclusivo para ME/EPP 

 
 

1. INTRODUÇÃO:  

1.1. O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, por 
intermédio da Pregoeira Letícia Pereira Voltz Alfaro, torna público, a todos os 
interessados, a realização do Pregão Eletrônico n° 05/2019 do tipo menor valor 
total global em lote único, segundo o que dispõe a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais leis vigentes e 
pertinentes à matéria, além do Decreto nº 7.892/13, bem como pelas regras e 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, visando a contratação de pessoa 
jurídica especializada para elaboração do PMOC- Programa de Plano de Manutenção, 
Operação e Controle, bem como a prestação dos serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva de ar condicionado para atender o Conselho Regional de 
Odontologia do Rio Grande do Sul – CRO/RS,1.2. No dia 26 agosto de 2019, às 9h, 
será realizada a abertura das propostas, e às 9:15h terá início a disputa de preços, no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

2. DO TIPO DE LICITAÇÃO  

2.1. O presente Pregão rege-se pelo tipo menor valor total global em lote único. 
2.2. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e nos horários indicados no item 1.2 deste Edital, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

2.3. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico. 

2.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 

3. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

3.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de pessoa jurídica especializada 
para elaboração do PMOC- Programa de Plano de Manutenção, Operação e Controle, 
bem como a prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva 
de ar condicionado para atender o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande 
do Sul – CRO/RS, conforme descrição técnica contida no Anexo I deste edital. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 
no “compras governamentais” e as especificações constantes deste edital, 
prevalecerão as deste último. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4. DAS CONDIÇÕES QUE IMPEDEM A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4.1. Não serão admitidas na licitação empresas punidas no âmbito da Administração 
Pública, com as sanções previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8666/93. 

4.2. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o 
controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

4.3. Não será permitida a participação na licitação de empresas que não tenham objeto 
social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

4.4. Não será permitida a participação na licitação de empresas que não estejam 
constituídas como microempresa (ME) ou como empresa de pequeno porte 
(EPP), em razão da previsão contida nos artigos 47 e 48, inciso I, da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterados pela Lei Complementar nº 147/2014, 
tratando-se de licitação cujo valor total global estimado para a contratação não 
ultrapassa o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

4.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação. 

4.6. Empresas prestadoras de serviços que tenham como sócios, gerentes ou 
diretores, membro ou empregado em exercício no CRO/RS e no sistema CFO/CRO’s, 
ou ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, em linha reta, 
colateral ou por afinidade, dos respectivos membros e empregados do CRO/RS, bem 
como empregados a serem utilizados na prestação dos serviços que sejam parentes 
até o terceiro grau dos respectivos membros ou empregados do CRO/RS. 

4.7. Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de cadastro 
junto ao compras governamentais. 

4.7.1. O cadastro como fornecedora junto ao compranet é de sua responsabilidade 
exclusiva da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CRO/RS responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.7.2 A licitante deverá comunicar imediatamente ao órgão provedor do sistema 
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 
senha, para imediato bloqueio de acesso. 

4.7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
da licitante pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para a 
realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica. 

4.8. No caso da participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as normas 
previstas no art. 33 da Lei nº 8.666/93. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do 
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Governo Federal – Compras Governamentais, no sítio 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.  

5.2 O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de 
registro cadastral, atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– SICAF. Alternativamente o credenciamento poderá ser feito no Sistema de 
Credenciamento de Fornecedores do sítio Compras Governamentais, o que permite ao 
fornecedor obter Login e Senha e participar de Pregões e Cotações Eletrônicas sem 
que haja a necessidade de se cadastrar no SICAF. 

5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal 
da licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

5.4 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao CRO/RS responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas orçamentárias decorrentes do fornecimento dos materiais de limpeza 
e higiene objeto do processo correrão à conta da Rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 
(Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis)  

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

7.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
licitante e subsequente encaminhamento das propostas de preços, a partir da data da 
liberação do presente Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, até o 
horário limite de início da sessão pública, ou seja, às 9 horas do dia 26 de agosto 
de 2019, horário de Brasília – DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.   

7.2 A licitante deverá apresentar, via sistema, declaração de que conhece e 
concorda com todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

7.2.1. Nesta etapa, os licitantes deverão consignar apenas o valor total global, já 
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto. 

7.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

7.4. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

7.5. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.6. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

7.6.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

7.7. Os preços propostos deverão englobar todas as despesas fiscais e financeiras, 
sendo que deverão estar computados nos preços ofertados todos os custos, diretos e 
indiretos, tributos, impostos, taxas e despesas necessárias ao cumprimento do objeto 
desta Licitação, sendo que nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou 
ajustamento de preço será considerada. 

7.8. A proposta de preços deverá observar o seguinte: 

7.8.1. O valor informado deve ser cotado expressamente em R$ (real), tanto em 
algarismos como por extenso, prevalecendo, em caso de divergência, o valor que for 
mais vantajoso ao CRO/RS. 

7.8.2. Não serão aceitos preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo à Administração a 
faculdade de promover verificações ou diligências que se fizerem necessárias, 
objetivando comprovação da regularidade da cotação ofertada. 

7.8.3. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 

7.8.4. Caso os valores sejam cotados incorretamente, serão considerados inclusos nos 
preços, e de responsabilidade da empresa. 

7.9.  Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

7.10. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

8. DO PROCESSAMENTO, JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO, FORMULAÇÃO DE 
LANCES E CRITÉRIO DE DESEMPATE DAS PROPOSTAS  

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

8.1.1. Nesta etapa, as propostas apresentadas com valores superiores aos constantes 
no capítulo 7 do termo de referência – Anexo I do Edital, não serão objetos de 
desclassificação. 

8.1.2. A classificação para a fase de lances se dará com base no valor total global de 
cada proposta, apenas considerando o planilha do item 7.1 do Edital, ou seja, parta fins 
de lance deverá apenas ser informado o valor da manutenção mensal. 

8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8.3. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.  

8.4. Os lances serão dados considerando apenas o valor total global do lote. 

8.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema. 

8.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.7. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

8.8. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 

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

8.10. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 
sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados, retornando o Pregoeiro, quando possível, 
para sua atuação no certame. 

8.11. No caso da desconexão do Pregoeiro, se ela persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada 
somente após a comunicação às participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação.  

8.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o qual 
transcorrerá tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
Sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.13. Finalizada a etapa competitiva, caso não seja realizado lance e mantenha-se 
empate verificado na classificação das propostas, a licitante arrematante será a que 
primeiro tiver lançado sua proposta no “Compras Governamentais”. Se mesmo assim 
continuarem empatadas, pois as propostas foram dadas em tempo exatamente igual, o 
Pregoeiro as convocará para a realização de um sorteio presencial, para promover o 
desempate. 

 

9. DA NEGOCIAÇÃO 

9.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 
estimado para a contratação em cada lote. 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelas demais licitantes. 

 

10. DA CARTA PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
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10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá 
encaminhar a carta proposta de preços adequada ao último lance, devidamente 
preenchida na forma do Anexo IV – Modelo de Carta Proposta, e os documentos 
de habilitação, no prazo de até 2 (duas) horas, contado do encerramento da 
sessão pública, por meio do Sistema ou do endereço eletrônico 
pregoeiro@crors.org.br.  

10.1.1. Os originais deverão ser encaminhados, impreterivelmente, no prazo máximo 
de 2 (dois) dias úteis, para o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – 
LICITAÇÕES – Rua Vasco da Gama, nº 720 – Rio Branco – Porto Alegre/RS – CEP 
90.420-110. 

10.2. O pregoeiro examinará a carta proposta quanto à compatibilidade dos preços 
ofertados com os valores máximos permitidos e a compatibilidade da proposta com as 
especificações técnicas do objeto. 

10.2.1. O pregoeiro terá ajuda de equipe de apoio, formada por funcionários do 
CRO/RS e nomeada antes da sessão do pregão, para orientar sua decisão. 

10.3. Não se admitirá carta proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela 
ou à totalidade de remuneração, tampouco se admitindo proposta com preços 
manifestamente inexequíveis, na forma definida pelo artigo 48, da Lei nº 8.666/93, 
preços baseados em cotações de outros licitantes ou, ainda, que desatendam a 
quaisquer das exigências contidas no presente Edital. 

10.4. Juntamente a carta proposta do valor da manutenção mensal, Item 7.1 do Termo 
de Referência, deverá ser apresentada a Planilha indicada no item 7.2 do Termo de 
Referência (Manutenção Corretiva). Não serão aceitas cartas propostas, cujo anexo 
(planilha de manutenção corretiva) se apresente com valores unitários por item, 
valores totais por item e valor total global superiores aos constantes nas 
planilhas 7.1 e 7.2 do capítulo 7 do termo de referência – Anexo I do Edital. 

10.4.1. Em havendo erro de cálculo por parte do/s licitante/s vencedor/es, serão 
considerados os valores mais vantajosos para o CRO/RS, sendo o/s licitante/s 
notificado/s para, no prazo de 20 (vinte) minutos a contar da notificação, adequar/em os 
valores ofertados para que os cálculos fiquem corretos, considerando como base o 
valor mais vantajoso ao CRO/RS. 

10.5. A habilitação da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar consiste 
na verificação de sua regularidade fiscal, da qualificação econômico-financeira, da 
qualificação técnica e da habilitação jurídica, que poderá ser efetuada junto ao Sicaf ou 
junto ao CRO/RS. 

10.6. Habilitação por meio do Sicaf: 

10.6.1. A licitante que optar pela habilitação por meio do Sicaf, registro cadastral oficial 
do Poder Executivo Federal, deverá atender às seguintes exigências: 

10.6.1.1. Satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar que se 
processará junto ao Sicaf. 

mailto:pregoeiro@crors.org.br
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10.6.1.2. A licitante deverá atender às condições exigidas para cadastramento no Sicaf, 
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

10.6.1.3. Estar cadastrado para a linha de fornecimento compatível com o objeto 
licitado. 

10.6.1.4. Apresentar, no Sicaf, todos os índices relativos à situação financeira maiores 
que 1,0 (um). 

a) as empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação 
financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. A comprovação 
será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor. 

10.6.2. À licitante, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e à qualificação 
econômico-financeira encontrar-se vencida, será facultada a apresentação da 
documentação atualizada ao Pregoeiro, na forma dos itens 10.7.1.2 e 10.7.1.3 deste 
Edital. 

10.6.3. A licitante também deverá apresentar os documentos relativos à qualificação 
técnica (item 10.7.1.4 deste edital). 

10.7. Habilitação junto ao CRO/RS: 

10.7.1. A licitante que optar pela habilitação junto ao CRO/RS deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

10.7.1.1. Habilitação Jurídica: 

a) Documentação de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas da 
carta-proposta e das declarações constantes nos anexos deste Edital. Caso o mesmo 
não seja responsável legal pela empresa licitante, apresentar procuração conferindo 
poderes para praticar atos junto à Administração Pública. 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

e) 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. 

10.7.1.2. Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ). 

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. 
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c) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional e Seguridade Social, Fazenda 
Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, com apresentação dos 
seguintes documentos: 

c.1) Comprovação de regularidade de tributos e contribuições federais, bem como 
perante a Seguridade Social e a Dívida Ativa da União, através de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional competente. 

c.2) A prova de regularidade com a Fazendo Estadual será feita através da 
apresentação da certidão negativa do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. 

c.3) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita através da certidão 
negativa de Imposto Sobre Serviços (ISS) de qualquer natureza. 

d) Prova de regularidade trabalhista através da apresentação da CNDT (certidão 
negativa de débito trabalhista). 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 
10.7.1.2.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
10.7.1.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.7.1.2.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

10.7.1.3. Qualificação Econômica-Financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (no caso, 
de 2018), já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado 
do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir a licitante 
boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

b) A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que 
apresentar resultado maior do que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados: 
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LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante) 

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

b.1) as empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação 
financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. A comprovação 
será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor. 

10.7.1.4. Qualificação Técnica: 

a) Declaração do licitante de que tem plenas condições de atender as exigências do 
Edital, especialmente a prestação de serviços nas condições solicitadas no objeto e na 
descrição dos serviços do Anexo I (modelo do Anexo VII). 

b) Ao menos duas (02) comprovações de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos como o objeto da 
licitação, na forma do art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante atestado fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, impresso em papel timbrado do 
emitente contendo razão social, CNPJ, endereço completo da contratante e da 
fornecedora, características dos serviços realizados, período de realização, data de 
emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado, 
sem rasuras ou entrelinhas. 

10.7.2. As certidões especificadas nos itens 10.7.1.2 e 10.7.1.3 valerão nos prazos que 
lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, 
contados de sua expedição. 

10.7.2.1. A empresa proponente será responsável por todas as informações prestadas, 
sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o 
Pregoeiro em erro de julgamento. 

10.7.3. Em qualquer situação (habilitação por Sicaf ou junto ao CRO/RS), a licitante 
deverá apresentar os seguintes documentos complementares: 

a) Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do 
prazo de validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há 
no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura da sessão. 

b) Declarações assinadas por Diretor ou Representante Legal da Empresa, 
devidamente identificada por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel 
timbrado, sem rasuras entrelinhas ou emendas, que contemplem: 

b.1) Declaração de fatos impeditivos (na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93), 
conforme Anexo VIII. 

b.2) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor 
de dezoito anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou 
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qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, nos termos do Anexo III. 

b.3) Declaração de parentesco, conforme Anexo IX. 

b.4) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VI, 
bem como comprovação documental de tal condição perante a Junta Comercial 
de origem, se for o caso. 

c) Declaração conjunta de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos 
termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17-07-2002, assim como de que 
concorda com todas as obrigações previstas no instrumento convocatório (Anexo II). 

10.8. A não apresentação dos documentos exigidos neste capítulo implicará 
desclassificação da proposta da licitante ou sua desabilitação, conforme o caso, e a 
possibilidade, a critério do pregoeiro, de aplicação das penalidades previstas no 
capítulo 14 do Edital – Das Sanções Administrativas. 

10.9. As licitantes que alegarem estar desobrigadas da apresentação de qualquer um 
dos documentos exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por 
meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor. 

10.10. Se a carta proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro chamará a licitante melhor classificada na sequência para 
que apresente, no mesmo prazo do item 10.1, a sua carta proposta e documentos de 
habilitação, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar 
com a licitante para que seja obtido preço melhor, nos termos do Capítulo 9 deste 
Edital. 

10.11. As propostas terão validade de pelo menos 60 (sessenta) dias, contados da data 
de abertura da sessão pública. 

10.12. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

10.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 

 

11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS 
RECURSOS 

11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, apresentando suas razões 
até 02 (dois) dias úteis antes da realização do certame e solicitar esclarecimentos 
quanto ao edital no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da sessão, mediante petição 
a ser enviada para o endereço eletrônico pregoeiro@crors.org.br, até às 18 horas, no 
horário oficial de Brasília – DF. As respostas serão realizadas pelo Pregoeiro e 
publicadas no site do Conselho e no site www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
campo “MENSAGENS”, no link correspondente a este edital, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas a partir do recebimento da impugnação ou pedido de esclarecimentos. 

mailto:pregoeiro@crors.org.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 
 

Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul 

Rua Vasco da Gama, 720 – Fone: 3026-1700 – CEP 90420-110 – Porto Alegre –RS 
Site: www.crors.org.br             E-mail: crors@crors.org.br 

 

11.1.1. A original da impugnação deverá ser endereçada ao CONSELHO REGIONAL 
DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – LICITAÇÕES – Rua Vasco da 
Gama, número 720 – Bom Fim – Porto Alegre/RS – CEP 90420-110 e dirigidos ao 
Pregoeiro. 

11.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

11.3. Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pelo Pregoeiro, será aberto 
prazo de 30 (trinta) minutos pelo Pregoeiro, durante o qual qualquer licitante poderá, de 
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recurso. 

11.3.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o 
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

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

11.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

11.5. Não serão recebidas razões e contrarrazões apresentadas fora do prazo legal, 
enviadas por outro meio que não seja o sistema “Compras Governamentais” e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente. 

11.6. A não apresentação de razões escritas no prazo supra especificado acarretará, 
como consequência, o não conhecimento da intenção de recorrer realizada na ocasião 
do Pregão. 

11.7. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o 
Pregoeiro encaminhará o recurso ao Presidente do CRO/RS, que ratificará ou não o 
decidido, de forma fundamentada. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Findo o processo licitatório, uma vez homologado o resultado da licitação pela 
autoridade superior da Autarquia, será o licitante vencedor convocado para comparecer 
à sede do CRO/RS em Porto Alegre (Rua Vasco da Gama, 720) para a assinatura do 
Contratp (cujas cláusulas padrão estão anexadas a este), no prazo de 3 (três) dias 
úteis, contado da convocação, podendo a execução dos serviços iniciar imediatamente 
após a assinatura, a critério do CRO/RS e conforme as especificações e prazos 
previstos no Anexo I (Termo de Referência). 
12.2. O Contrato assinado firmará o compromisso entre as partes, com o fornecedor 
primeiro classificado. 
12.3. O Contrato decorrente do presente certame licitatório vigerá pelo período de até 
12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, na forma da legislação em vigor. 
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12.4. Deixando o adjudicatário de assinar o Contrato e iniciar a prestação de serviço no 
prazo fixado, poderá o Pregoeiro, sem prejuízo de aplicação das sanções 
administrativas ao faltoso, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
12.5. Em caso de efetivação da contratação, os licitantes ficam obrigados a manter os 
preços ofertados por toda a vigência da licitação. 
12.6. Incumbirá ao CRO/RS providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do 
Contrato no D.O.U., até o 5º dia útil do mês seguinte ao de suas assinaturas, para 
ocorrerem no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da 
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e pela Lei nº 9.648/98, com indicação da 
modalidade de licitação e de seu número de referência.  
12.7. O Contrato resultante da presente licitação só terá validade depois de aprovadas 
pela Procuradoria Jurídica do CRO/RS e eficácia depois de publicadas, por extrato, no 
Diário Oficial da União. 
12.8. A prestação do Serviço de manutenção deverá ocorrer no endereço da Rua 
Vasco da Gama, nº 720, andar térreo, em Porto Alegre/RS, sede do CRO/RS, e quanto 
a Manutenção corretiva, deverá ocorrer, além de na sede em Porto Alegre, nas seis 
delegacias localizadas nas cidades de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelotas, Passo 
Fundo, Santo Ângelo e Caxias do Sul . 
12.10. Os prazos de prestação do serviço serão de acordo com as demandas previstas 
no Anexo I – Termo de Referência. 
12.11. As demais regras e condições relativas a presente Contratação estão 
estabelecidas nos Anexo X– Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital. 
12.12. O objeto desta licitação deverá ser executado nos termos do Anexo I- Termo de 
Referência e deverá estar de acordo e conforme as regras nele estabelecidas, 
correndo por conta da Contratada as despesas com seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que direta ou 
indiretamente incidirem em razão do serviço. 

 

13. DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DO PAGAMENTO 

13.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante 
especialmente designado pelo CRO/RS. 
13.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos. 
13.3. A CONTRATADA não poderá subcontratar a manutenção preventiva, corretiva e 
o Plano PMOC para a sede em Porto Alegre, sendo autorizada a subcontratação em 
caso de manutenção corretiva nas Delegacias do CRO/RS, ficando quaisquer prejuízos 
ao CRO/RS pelo serviço de terceiros, sob sua responsabilidade. 
13.4. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas quando 
apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer dessas 
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ocorrências, e com o consentimento prévio e por escrito do CRO/RS, desde que não 
afetem a boa execução do Contrato. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a partir da 
constatação do cometimento de qualquer fraude ou falsidade, garantida a prévia 
defesa, o CRO/RS poderá aplicar à empresa a ser contratada as sanções previstas nos 
artigos 7º da Lei nº 10.520/2002 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, como as seguintes 
sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, corrigido e atualizado, cumulável com as demais sanções, inclusive 
rescisão contratual, se for o caso; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a 
Administração, até o prazo de dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
sendo a empresa descredenciada no Sicaf e no cadastro de fornecedores do CRO/RS, 
durante a aplicação da penalidade. 

14.2. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando 
cabíveis. 

14.3. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas ao CRO/RS até cinco dias 
úteis contados do recebimento da respectiva guia de pagamento, podendo, ainda, ser 
descontadas de qualquer fatura ou crédito existente. 

 
15. DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições 
estabelecidas neste edital e no Contrato a ser firmado, por parte da CONTRATADA, 
assegurará ao CRO/RS o direito de rescindir o Contrato, na forma prevista nos artigos 
77 a 79 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial por infração aos incisos I 
a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei, hipótese em que o CRO/RS enviará notificação 
através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, 
sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo das penalidades 
dispostas no item 14 deste edital. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveriam ter sido apresentados para fins de 
classificação e habilitação. 



 
 

Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul 

Rua Vasco da Gama, 720 – Fone: 3026-1700 – CEP 90420-110 – Porto Alegre –RS 
Site: www.crors.org.br             E-mail: crors@crors.org.br 

 

16.2. 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. 

16.3. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse econômico ou 
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no 
todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que 
caiba aos licitantes qualquer direito à reclamação ou indenização por esses fatos. 

16.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 
previsto no art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.  

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

16.6. Todas as referências de tempo do edital observarão obrigatoriamente o horário 
de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

16.7. Anexos que compõem o edital:   

a) ANEXO I - Termo de Referência;  

b) ANEXO II - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação e de concordância com todas as obrigações previstas no instrumento 
convocatório; 

c) ANEXO III - Modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do 
Trabalho; 

d) ANEXO IV - Modelo de Carta Proposta; 

e) ANEXO V - Termo de Entrega de Edital; 

f) ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte; 

g) ANEXO VII – Modelo de declaração de que tem plenas condições de atender as 
exigências do Edital, especialmente a prestação de serviços nas condições solicitadas 
no objeto e na descrição dos serviços do Anexo I. 

h) ANEXO VIII - Declaração de fatos impeditivos (na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 
8.666/93); 
i) ANEXO IX - Declaração de parentesco; 

j) ANEXO X - Minuta do Contrato 

16.8. A homologação e a adjudicação do resultado desta licitação não implicarão direito 
à contratação.  

16.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da Equipe de 
Apoio e/ou da Comissão Permanente de Licitações do CRO/RS.  

16.10. O foro da Justiça Federal da cidade de Porto Alegre é designado como o 
competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão, bem como à 
adjudicação, contratação e execução dele decorrentes.  
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16.11. A presente Licitação fica adstrita à Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8666/93, sendo esta 
subsidiária àquela, bem como os Decretos nº 7.892/13 e 5.450/05. 

 

 
Porto Alegre, 07 de agosto de 2019. 

 
 
 

Letícia Pereira Voltz Alfaro 
Pregoeira do CRO/RS. 
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ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

1.DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente PAC é a Contratação de pessoa jurídica especializada 

para elaboração do PMOC- Programa de Plano de Manutenção, Operação e Controle, 

bem como a prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva 

de ar condicionado para atender o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande 

do Sul – CRO/RS, conforme as especificações e quantidades descritas abaixo; 

1.2. O Conselho Regional de Odontologia do RS possui atualmente os seguintes 

equipamentos em sua sede em Porto Alegre, junto a Rua Vasco da Gama, nº 720, Rio 

Branco: 

Item Descrição Quantidade 

01 Condicionador de ar LG ASUW092BRW0 Q Libero A 1 

02 Ar condicionado LG ASUW092BRW0 1 

03 Ar condicionado LG ASUW092BRW0 Q LIBERO A 1 

04 AR CONDICIONADO LG TSUC122TNW5 F 2 

05 AR CONDCIONADO CARRIER K7 40KWBS PEQUE 1 

06 AR CONDICIONADO LG LTUHI82QLOE K7 14 

07 AR CONDICIONADO LG LTUH242PLEO K7 1 

08 AR CONDICIONADO LG LTUH282PLEO K7 11 

09 AR CONDICIONADO LG LSNH1825MAI HW 1 

10 AR CONDICIONADO SAMSUNG AQV09PSBTNXAZQ I 8 

11 AR CONDICIONADO CARRIER 38KQDO24515 MC PT 2 

TOTAL 43 

1.3 Nas Delegacias do Interior do Estado o CRO/RS possui os seguintes 

equipamentos, próprios ou locados:  

Item Descrição Quantidade 

01 AR CONDICIONADO 18000BTUS (Passo Fundo) 1 

02 AR CONDICIONADO 7500 BTUS (Santo Ângelo) 1 

03 AR CONDICIONADO 12000 BTUS, QUENTE/FRIO 220V 

(Santa Maria) 

2 

04 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS (Passo Fundo) 1 

05 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS (Pelotas) 1 

06 Split Consul Ambience 18.000 BTU- quente e frio (Santa Cruz 
do Sul) 

1 

07 Rheem ar condicionado modelo RB1HW12HP2BS (Caxias do 1 
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Sul) 

TOTAL 08 

1.4. Os endereços das delegacias onde estão instalados os equipamentos são: 

Delegacia de Santo Ângelo (Rua Quinze de Novembro, 1203 - Sala 303), Delegacia de 

Passo Fundo (Av. Brasil Oeste, 322 - Sala 704 – Centro), Delegacia de Santa Maria 

(Rua do Acampamento, 457 sala 310 – Centro), Delegacia de Pelotas (Rua Quinze de 

Novembro, 773 – Centro), Delegacia de Santa Cruz do Sul (Rua Vinte e Oito de 

Setembro, 36 sala 111 – Centro) e Delegacia de Caxias do Sul (Rua Julio de Castilhos, 

1051 – conjunto 62 – Centro). 

 

2. JUSTIFICATIVA PÚBLICA  
 
2.1. Trata-se de procedimento administrativo indispensável para o pleno e correto 
funcionamento deste Conselho Regional visando manter os ajustes de manutenção 
preventiva e corretiva necessários para assegurar o perfeito funcionamento e a 
conservação dos equipamentos de ar condicionado, a fim de garantir a boa qualidade 
do ar e de temperatura nos ambientes de trabalho. 
 2.2 A contratação atende ao previsto na Lei nº 13.589 de 4 de janeiro de 2018. 
 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 
AR CONDICIONADO 

3.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva a serem contratados têm 
como objeto os equipamentos de ar condicionado "split system" do edifício sede do 
Conselho Regional de Odontologia do RS, bem como Delegacias, compreendendo 
todos os equipamentos relacionados nas planilhas indicadas no item 1.2 e 1.3 

3.2 Deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias corridos da data da assinatura do 
contrato o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle para a sede do 
CRO/RS em Porto Alegre, em conformidade com o Anexo 1 da Portaria n° 3523/98 do 
Ministério da Saúde, com o cronograma dos serviços referentes à manutenção 
preventiva, conforme definido no presente Termo de Referência, para aprovação da 
Fiscalização do CONTRATANTE, prevendo, no mínimo, as atividades elencadas no 
item 4 deste Termo de Referência, com periodicidades correspondentes; 

3.3 Os serviços de manutenção preventiva, buscam prevenir a ocorrência de 
quebras e defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as em perfeito 
estado de uso, de acordo com projetos, manuais, normas técnicas dos fabricantes e da 
área de saúde, consistem na execução, pela CONTRATADA, de procedimentos 
rotineiros estabelecidos no Plano de Manutenção, mediante 1 (uma) obrigatória visita 
mensal. 

3.4 Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas 
previamente programadas pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, em conformidade 
com a periodicidade fixada no Plano de Manutenção, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 8:30 às 17:30 horas. 
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3.5 A CONTRATADA deverá executar a primeira manutenção preventiva no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato. 

3.6 Os serviços de manutenção corretiva deverão ser executados na sede do 
CRO/RS em Porto Alegre, bem como em suas Delegaciais, programados 
regularmente, eventuais ou emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas 
vezes que se comprovar serem indispensáveis, tratam da execução dos trabalhos 
necessários e suficientes para a imediata correção de defeitos e anormalidades nos 
equipamentos de ar condicionado, a fim de que seja retomada sua utilização de forma 
segura, eficiente e econômica, devendo ser preferencialmente realizados de segunda a 
sexta-feira, no horário das 8:30 às 17:30 horas. 

3.7 No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de anormalidades 
eventuais, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, iniciar 
os procedimentos corretivos no prazo máximo de até 24 (vinte) horas. 

3.8 No caso de serviços de manutenção corretiva emergencial relativa a acidentes 
de qualquer natureza, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da 
CONTRATANTE, adotar urgentes providências no sentido de sanear o problema em 
até 12 (doze) horas. 

3.9 Caso a CONTRATADA não promova o devido atendimento nos prazos fixados, 
fica a CONTRATANTE autorizada a contratar os necessários serviços de outra 
empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato o isente 
da aplicação de sanção contratual ou provoque, para a CONTRATANTE, qualquer 
perda de garantia dos equipamentos e materiais pertencentes aos equipamentos de ar 
condicionado. 

3.10 A requisição de serviços de manutenção corretiva, eventuais ou emergenciais 
poderá ser formalizada por meio de comunicação verbal (telefone) ou escrita (ofício, 
fax, mensagem eletrônica, etc.). 

3.11  Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados e os materiais 
empregados deverão obedecer rigorosamente: 

a) às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 
transporte e armazenagem de produtos; 

b) às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 

c) às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410 
– Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16401-1 – Instalações de ar-
condicionado; 

d) às disposições legais federais, e distritais pertinentes; 

e) aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto; 

f) às normas técnicas específicas, se houver; 
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g) as publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design – SMACNA (Sheet Metal and Air 
Conditioning Contractor's National Association); 

h) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor 
complementar os temas previstos por essas; 

i) à Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de 
Construção e de Manutenção; 

j) às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: 

k) à NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

l) à NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

m) à NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

n) à NR-23: Proteção Contra Incêndios; 

o) à Resolução CONFEA nº 425/98 (ART); 

p) à Portaria n.º 3523/GM e 176/GM do Ministério da Saúde, bem como o 
preenchimento do PMOC, de acordo com as necessidades dos equipamentos. 

3.12 Na execução das rotinas dos serviços de manutenção dos equipamentos de ar 
condicionado, a CONTRATADA deve: 

a) observar estritamente as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes 
de normas técnicas indicadas para a elevação da vida útil e melhoria do rendimento 
dos equipamentos; 

b) zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de 
corrosão, instalação de acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura e 
revestimentos protetores; 

c) manter os ambientes climatizados dentro dos padrões normalizados de temperatura, 
umidade relativa e velocidade do ar, conforme definido nas especificações e projeto do 
Sistema de Climatização. Assim, a CONTRATADA deve realizar medições nas salas 
onde se encontram os sensores do Sistema de Supervisão e adotar as medidas 
necessárias para alcançar os padrões supracitados. Nos demais ambientes, as 
medições serão sempre que necessário ou houver determinação da FISCALIZAÇÃO; e  

d) observar as prescrições da Portaria n° 3.523 GM/MS/98, em especial as disposições 
dos artigos 5° e 6°, procedendo conforme determinações descritas a seguir: 

1) manter limpos os componentes dos equipamentos (bandejas, serpentinas, 
desumidificadores, ventiladores, venezianas, grelhas e difusores) de forma a evitar a 
difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa 
qualidade do ar interno; 

2) utilizar, na limpeza dos componentes dos equipamentos de ar condicionado, 
produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse 
fim; 
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3) manter em condições de operação os filtros, promovendo sua substituição, 
quando necessário; 

4) remover as partículas sólidas, retiradas dos equipamentos de ar 
condicionado após a limpeza, e acondicioná-las em recipientes e locais 
adequados; 

5) preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes 
externas que apresentem riscos à saúde humana; 

6) garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes climatizados; e 

7) manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições: 

- implantar e manter um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. 
Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui 
ambientes climatizados, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, as 
recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e 
de emergência, para a garantia da segurança dos equipamentos 
condicionadores e outras de interesse, conforme modelo descrito no Anexo I 
da Portaria n° 3.523 GM/MS/98 e especificações da NBR 13971/97da ABNT; 

- garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta 
ou indireta deste serviço; 

- manter disponível o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC; e 

- divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, 
operação e controle em relatórios mensais. 

3.13 A CONTRATADA deverá alocar profissionais altamente especializados para o 
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a 
substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que 
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos serviços. 

3.14 Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela CONTRATADA, sob 
sua responsabilidade técnica e financeira, na presença da FISCALIZAÇÃO do contrato, 
ficando a aceitação final condicionada à comprovação da efetiva realização das rotinas 
relativas à manutenção preventiva programada, assim como, na hipótese de 
manutenção corretiva, ao restabelecimento do uso do sistema de ar condicionado.  

3.15 Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA 
deverá utilizar somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, 
sendo proibida a utilização de substâncias classificadas como carcinogênicas, 
teratogênicas e mutagênicas, ou que venham causar danos ou corrosões nos 
equipamentos de ar condicionado. 

3.16 A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no 
total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de sua execução. 

3.17 A CONTRATADA deverá registrar, no prazo máximo de 7 (sete) dias da 
assinatura do contrato, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
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competente, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica pelos serviços objeto das 
presentes especificações, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) em sua 
habilitação técnica. 

3.18  Para a prestação dos serviços de manutenção objeto destas especificações, 
caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento e ferramenta necessários, 
usar mão de obra idônea e obter materiais necessários em quantidade suficiente e de 
reconhecida qualidade, de forma a assegurar o progresso satisfatório aos serviços e a 
conclusão destes nos prazos fixados. 

3.19  A FISCALIZAÇÃO do Contrato não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, 
sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc. 

3.20  No caso de execução de serviços que provoquem alterações nas plantas em 
relação ao projeto original, a CONTRATADA deverá providenciar a atualização de 
todos os desenhos modificados, entregando à FISCALIZAÇÃO do Contrato os 
respectivos "as built". 

3.21 Se, para viabilizar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar 
pareceres e desenhos técnicos de execução, deverá fazê-los às suas expensas 
exclusivas e submetê-los à aprovação da FISCALIZAÇÃO do Contrato. 

3.22  Os desenhos técnicos de execução, se necessários, deverão ser entregues 
por partes, de acordo com as prioridades, em função dos cronogramas, em duas vias, 
sendo uma delas devolvida a CONTRATADA após análise. Os serviços contidos 
nesses desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 

3.23  A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar 
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou 
materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas 
que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da CONTRATANTE. 

3.24 A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE e terceiros por atos, 
falhas ou omissões suas. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações 
por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA 
serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, 
responsabilidade solidária por parte da CONTRATANTE. 

3.25  A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem 
a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e 
qualquer bem, público ou privado, adjacente a CONTRATANTE. Também 
providenciará toda e qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

3.26 A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas onde realizarem serviços 
permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados 
em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de 
detritos e sobras de material tão logo conclua as operações relativas ao serviço 
executado. 
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3.27 A remoção de todo entulho eventualmente produzido pelos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado será de responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo arcar exclusivamente com o correspondente custo sem ônus 
adicional para a CONTRATANTE. 

3.28 Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA 
aos usuários das instalações da CONTRATANTE serão, no mínimo, os determinados 
pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, do Ministério do 
Trabalho. 

3.29  As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 
CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e 
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou 
reclamações, movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência 
nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 
execução dos serviços. 

3.30 O representante da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por esta terão 
livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, 
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que 
nas dependências da CONTRATADA. 

3.31  A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos 
sempre que: 

a) assim estiver previsto e determinado no contrato; 

b) for necessário para a execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do contrato e 
de acordo com o projeto; 

c) houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na 
forma prevista no contrato; 

d) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e 

e) a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar, por escrito, no Livro de 
Ocorrências. 

3.32  No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas 
operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá 
recuperá-las deixando-as em conformidade com o seu estado original. 

3.33 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 
elementos existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução de seus 
serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização 
para tais deslocamentos e modificações. 

3.34 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por 
quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de 
patentes registradas e pela destruição ou danificação até à aceitação pela 
FISCALIZAÇÃO. 
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3.35 A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de 
supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais 
como os diários de manutenção, controles de acesso e de presença dos prestadores 
de serviço e controles de emprego de materiais ou outros. 

3.36 Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem 
autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

3.37 A inobservância das presentes especificações técnicas implicará a aceitação 
parcial ou recusa total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer a parcela ou 
objeto integral recusado sem direito à indenização. 

 

4. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 

4.1. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA das instalações ocorrerá na sede do CRO/RS, em 
Porto Alegrem, e tem por objetivo antecipar-se, por meio de ensaios e rotinas, ao 
aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e 
instalações ou desuso. 

4.2. Segue abaixo a especificação das rotinas periódicas relativas à MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA que deverão ser realizadas pela CONTRATADA, com base na Portaria 
do M.S. n° 3523/GM e NBR 1397/97 e nas características técnicas dos equipamentos 
de ar condicionado: 

 
a. Deverá fazer a manutenção MENSALMENTE: 

 

Especificações 

Verificar ruídos e vibrações anormais. 

Limpeza de evaporador. 

Limpeza de filtro de ar. 

Medir o diferencial de pressão. 

Verificar e eliminar frestas dos filtros. 

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

Verificar grades de ventilação/ exaustão. 

Verificar chave seletora. 

Verificar atuação do termostato. 

Verificar válvula reversora. 

Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores. 

Medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor. 

Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente. 

Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas. 

Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos. 

Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação. 

Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. 

Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias. 
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Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o 
uso de produto desengraxante e corrosivo. 

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

Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter. 

Verificar filtro e secador. 

Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos. 

Verificar nível de óleo do compressor. 

Verificar a operação da válvula de expansão. 

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa 
e óleo). 

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis . 

Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de 
temperatura do ambiente. 

 
b. Deverá fazer a manutenção TRIMESTRALMENTE: 

 

Especificação 

Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da 
serpentina e na bandeja. 

Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão. 

 
c. Deverá fazer manutenção SEMESTRALMENTE 

 

Especificação 

Verificar a operação dos controles de vazão. 

Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores. 

 
d. Deverá fazer manutenção ANUALMENTE: 

 

Especificação 

Limpeza de condensador. 

Verificar protetor térmico compressor. 

Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do 
gabinete. 

 

5. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 

5.1 Para cada serviço preventivo identificado na relação do item 4.2, fica também 
estabelecido que a CONTRATADA tem obrigação de executar, se aprovado e 
disponível o material de reposição, o correspondente serviço de MANUTENÇÃO 
CORRETIVA (substituição de partes e peças, recomposição, reparo, conserto, etc. ). 

5.2 O serviço corretivo deverá ser realizado tanto na sede em Porto Alegre, como 
nos equipamentos existentes nas Delegacias Regionais do CRO/RS; 
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6. DOS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DO AR 
CONDICIONADO. 

6.1 A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de 
medições e testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário para 
disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de manutenção 
prevendiva ora contratados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no 
preço do serviço os correspondentes custos. 

6.2 A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas dependências 
da CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que durar o serviço executado. 
Tão logo este seja concluído, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, 
a retirada dos remanescentes. 

6.3 Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o CRO/RS, ou as 
instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só 
poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 

6.4 As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por 
equipamentos, materiais, instalações ou assemelhados da CONTRATADA de forma a 
não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de outros contratados que acaso 
poderão estar trabalhando concomitantemente. 

6.5 Se a CONTRATADA necessitar deslocar à CONTRATANTE qualquer 
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos nas vias públicas, 
deverá comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, informando-a também das providências 
que pretende adotar para a proteção e o eventual reforço das obras viárias existentes, 
ficando a CONTRATADA responsável pela efetivação de todas as providências 
necessárias junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a entidades 
privadas e a pessoas físicas envolvidas. 

6.6 Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais ficará a 
cargo da CONTRATADA. 

6.7 Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer 
pagamento adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a 
viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, 
bem como imprescindíveis à execução dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos de ar condicionados, tais como álcool, água destilada, 
óleos lubrificantes, detergentes, sabões, vaselina, estopas, panos, Bombril, utensílios e 
produtos químicos de limpeza, graxas e desengraxantes, desencrustantes, produtos 
anti-ferrugem, WD40, solventes, materiais de escritório, fitas isolantes, fitas teflon veda 
rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, epóxi, colas Araldite e Super Bonder, 
Durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas de aço e nylon, massa 
de vedação, material de soldagem, brocas, oxigênios, nitrogênio, acetileno e outros 
similares. Desse modo, a CONTRATADA deverá incluir no preço dos serviços os 
correspondentes custos. 

6.8 A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá fornecer, 
fazendo jus a pagamento adicional, o MATERIAL DE REPOSIÇÃO, que no caso das 
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presentes especificações, compreende peças, componentes e materiais para o 
conserto, recomposição e readequação dos equipamentos e instalações do ar 
condicionado, cujos serviços e preços estão especificados a Planilha do item 7.2. 

6.9 Correrá por conta da CONTRATANTE os seguintes MATERIAIS DE 
REPOSIÇÂO: fusíveis, relés de proteção, capacitores, parafusos, rolamentos, terminais 
elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e circuitos de 
controle de temperatura, pilhas, compressores, ventiladores, controle remoto, placa 
eletrônica e demais peças, cujos preços restam especificados na planilha de item 7.2.  

6.10 O MATERIAL DE REPOSIÇÃO a cargo da CONTRATANTE será adquirido 
pela  CONTRATADA, com posterior ressarcimento pelo respectivo custo, desde que o 
correspondente orçamento detalhado tenha sido previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO e esteja dentro do preço estabelecido na planilha 7.2,. 

6.11 Os custos com a instalação de materiais, deverão correr por conta da 
CONTRATADA, não podendo cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição dos 
preços unitários. 

6.12 Todos os MATERIAIS DE REPOSIÇÃO a serem empregados nos serviços 
deverão ser novos, do mesmo fabricante dos originais, e compatíveis com as 
especificações técnicas, sujeitos ao exame e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

6.13 Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a 
apresentação de informações, por escrito, do local de origem dos MATERIAIS DE 
REPOSIÇÃO ou de certificado de ensaios que comprovem a qualidade destes. Os 
ensaios e as verificações que se fizerem necessários serão providenciados pela 
CONTRATADA, representando ônus de sua exclusiva responsabilidade, não sendo, 
por consequência, objeto de pagamento adicional por parte da CONTRATANTE. 

6.14 As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da 
CONTRATANTE, devendo, por ocasião do término dos respectivos trabalhos, serem 
apresentados pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, juntamente com relatório e 
certidão de que os mesmos não podem ser aproveitados, para conferência, e após 
serem descartados pela CONTRATADA, obedecendo as normas estabelecidas para o 
descarte. 

7. DA PLANILHA MÉDIA DE PREÇOS  

 
7.1  Da Planilha de preço médio da manutenção preventiva e plano PMOC para a sede 
do CRO/RS em Porto Alegre: 
 

 PLANILHA ESTIMATIVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 

Local Serviços 
Valor Mensal 
médio (R$) 

Valor Total Anual 
médio (R$) 

CRO/R
S 

Manutenção de Ar 
Condicionado – 43 

aparelhos 
2.450,00 29.400,00 
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7.2. Da Planilha de preço médio da manutenção corretiva, por serviço, incluindo todas 
as peças e mão de obra necessários, para a sede em Porto Alegre, bem como para as 
seis delegacias regionais:  
 

 PLANILHA ESTIMATIVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 

Ite
m 

Pro
dut
o 

Quantid
ade 

máxima 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 
01 

Visita Técnica. OBS.: realizada em 
equipamento com problema de funcionamento. 

 
47 

 
215,00 

 
10.105,
00 

02 Instalação de ar-condicionado tipo Hi wall, se 
necessário.  

29 840,00 24.360,0
0 

03 Instalação ar-condicionado tipo de Cassete, se 
necessário. 

14 1.246,00 17.444,0
0 

04 Substituição de capacitor. 43 128,33 5.518,1
9 

05 Substituição de termostato. 43 308,33 13.258,
33 

06 Substituição de chave rotativa. 43 168,33 7.238,3
3 

07 Substituição de relé térmico do compressor. 43 159,33 6.851,3
3 

08 Substituição de contatora. 43 426,66 18.346,
38 

09 Substituição de sensor. 43 155,33 6.679,1
9 

10 Desinstalação de equipamento do tipo cassete, 
(com recolhimento do gás). 

14 595,00 8.330,0
0 

11 Desinstalação de equipamento do tipo Hi-wall, 
(com recolhimento do gás). 

29 358,33 10.391,
57 

12 Substituição de placa eletrônica de 
condensadora até 30.000BTU/h 

43 1.080,00 46.440,
00 

13 Substituição de placa eletrônica de 
evaporadora até 30.000BTU/h. 

43 831,66 35.761,
38 

14 Substituição de válvula reversora. 43 690,00 29.670,
00 

15 Substituição de bobina da válvula reversora. 43 153,33 6.593,1
9 
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16 Substituição de motor elétrico de 
condensadora até 30.000BTU/h. 

43 1.116,66 48.016,
38 

17 Substituição de motor elétrico de evaporadora 
até30.000BTU/h. 

43 821,66 35.331,
38 

18 Sanar vazamentos de gás do sistema. 43 549,00 23.607,
00 

19 Substituição de filtro secador e capilar. 43 599,33 25.771,
19 

20 Substituição de hélice do motor da 
condensadora até 30.000BTU/h 

43 411,66 17.701,
38 

21 Substituição de rotor da evaporadora até 
30.000BTU/h. 

43 506,00 21.758,
00 

22 Substituir suporte da condensadora. 43 295,00 12.685,
00 

23 Substituir suporte da evaporadora. 43 288,33 12.398,
19 

24 Substituir cabo de alimentação. 43 232,66 10.004,
38 

 

8. DOS ENCARGOS DAS PARTES 

8.1 A CONTRATADA deve: 
a) nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução 
do contrato; 
b) manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da 
manutenção dessas condições: 
c) responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes 
de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, 
fretes, equipamentos, seguros, tarifas, tacas, tributos, contribuições de qualquer 
natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita 
execução dos serviços contratados; 

25 Substituir fiação elétrica/comando (até 5 metros). 47 452,33 21.259,51 

26 Substituição de Compressor Rotativo/Scroll até 
30.000BTU/h. 

43 2.530,00 108,790,0
0 

27 Substituição do filtro de exaustor 4 289,33 1.157,32 

28 Substituição da hélice do exaustor 4 582,66 2.230,64 

29 Substituição de componente eletrônico do 
exaustor 

4 458,33 1.833,32 
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d) respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
 dependências da CONTRATANTE; 
e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
execução deste contrato; 
f) comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade 
constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 
g) fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 
serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 
h) ser responsável exclusivo por quaisquer acidentes na execução dos serviços 
contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação 
dos documentos, causados por seus funcionários; 
i) refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem 
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 
j) recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados 
necessários à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida;  
k) realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho 
das atribuições de seus empregados; 
l) manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 
m) cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a 
unidade responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências 
requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados; 
n) coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 
o) administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
p) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio 
do preposto;  
q) instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 
r) cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 
s) solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de 
quaisquer equipamentos pertencentes à CONTRATADA;  
t) colocar à disposição da CONTRATANTE os equipamentos e ferramentas 
solicitados para a perfeita realização dos serviços, os quais deverão estar em ótimas e 
permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas; 
u) realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários à 
execução dos serviços; 
v) manter sede, filial ou escritório em até 100 Km de Porto Alegre/RS, local em 
serão prestados os serviços, com capacidade operacional para receber e solucionar 
qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos 
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.  
v.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do 
início da prestação dos serviços, o cumprimento desta obrigação; 
w) fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço 
aqueles empregados que se negarem a usá-los, bem como manter nas dependências 
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do Tribunal membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), quando 
exigido pelas normas de segurança do trabalho;  
x) responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências do 
CRO/RS, por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos de 
paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça 
necessária a execução dos serviços em regime extraordinário; 
y) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 
acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
z) responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 
ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; e 
aa) responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 
 

8.2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato. 

8.3 São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
a) a contratação de servidor do quadro do CRO/RS, ativo ou inativo há menos de 5 
(cinco) anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, 
companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a 
vigência deste contrato; 
b) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da CONTRATANTE; 
c) a subcontratação para execução da manutenção preventiva e corretiva para a sede 
de Porto Alegre, podendo subcontratar os serviços de manutenção corretiva a ser 
prestado para as Delegacias Regionais do CRO/RS. 

 

8.4 A CONTRATANTE deve: 
a) expedir as ordens de serviço, com todas as informações necessárias à execução 
dos serviços de manutenção corretiva contratados; 
b) prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante ou preposto da CONTRATADA; 
c) efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 
d) exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse 
fim; 
e) comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato; 
f) observar o cumprimento dos requisitos exigidos nas especificações técnicas, 
solicitando à CONTRATADA as substituições e as correções que se verificarem 
necessárias. 
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9. DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL 

9.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, a 
CONTRATADA deverá entregar ao CRO/RS a documentação a seguir relacionada:  

9.1.1. Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço 
prestado, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de 
originais, dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 
b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da CONTRATADA; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
Obs.: Os documentos relacionados nas alíneas de “a” a “d” poderão ser substituídos, 
total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.   
 

10.  DO PAGAMENTO 

10.1  O pagamento será realizado em até 5 (cinco) dias corridos, contados da data do 

protocolo da Nota Fiscal junto ao CRO/RS 

10.1.1 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela 

definida no item anterior. 

10.1.2 - A Autarquia efetuará pagamento nas modalidades “ordem de pagamento 

bancária-boleto e/ou deposito em conta corrente”, devendo a adjudicatária indicar o 

número de sua conta corrente, agência e banco correspondente. 

10.1.2.1 - A apresentação inexata dos dados fornecidos para emissão do documento 

de cobrança pela Contratante será devolvida para as necessárias correções e o prazo 

estabelecido para pagamento conforme citado na cláusula 10 do item 10.1, contar-se-á 

à partir da data sua reapresentação devidamente corrigida.  

10.1.2.2 - A devolução do documento de cobrança para as referidas correções, em 

hipótese alguma, servira de pretexto para a Contratada suspender a execução do 

presente contrato. 

10.1.3 - Na ocorrência de atraso do pagamento quando por culpa da Autarquia, o valor 

devido será atualizado, da data de seu real vencimento à do efetivo pagamento, pela 

taxa diária de 0,10%. 

10.1.3 - Igualmente, em havendo antecipação do pagamento, será utilizado o mesmo 

deflator diário de 0,10%. 

10.1.4 - Os recursos orçamentários serão os provenientes das dotações orçamentária 

nº 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens móveis e 

Imóveis;; 

 

11.  DAS PENALIDADES 
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11.1 - Dar-se-á a responsabilização da Contratada caso atue com culpa, incida em 

mora, deixe de cumprir, total ou parcialmente, com as obrigações assumidas, ou que 

venha a infringir preceitos legais; 

11.2 - A aplicação de sanções à Contratada far-se-á segundo a gravidade da falta 

cometida e mediante o devido processo legal pela garantia do contraditório, ultimando-

se sem prejuízo de outras penalidades, da eventual decisão de rescisão contratual e do 

ressarcimento dos danos emergentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 

DO RS; 

11.3 - Serão, a juízo do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RS, 

aplicadas à Contratada, em caso de positivação de inexecução ou mora, as seguintes 

penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor bruto da última fatura satisfeita no caso 

de negligência ou descumprimento do serviço que lhe for solicitado dentro dos prazos 

fixados; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor bruto do faturamento do mês anterior no 

caso de reincidência da negligência, de mora no cumprimento dos prazos que lhe 

foram fixados, ou de qualquer outra prestação que era devida, tenha fundo culposo, 

doloso ou revestida de má-fé, e, 

d) Suspensão do direito de licitar com o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 

DO RS seja em período de até dois anos, seja em definitivo, com a sua respectiva 

declaração de inidoneidade; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONSELHO REGIONAL 

DE ODONTOLOGIA DO RS. 

11.4 - As penalidades pecuniárias serão sempre consideradas dívidas líquidas e certas 

sendo calculadas sobre o valor global do presente instrumento, ficando o CONSELHO 

REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RS autorizado a descontá-las dos pagamentos 

que restarem pendentes entre as partes, ou, ainda, cobrá-las judicialmente, servindo, 

para tanto, o presente contrato como título executivo extrajudicial; 

11.5 - O prazo de defesa e de eventual recurso da Contratada será de cinco dias, 

contados de sua regular intimação do que se consigna contra ela; 

11.6 - A rescisão contratual ocorrerá nas hipóteses legais, e caso a Contratada reste 

contumaz em sua negligência ou que a sorte da irregularidade no cumprimento esteja 

levando o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RS a intoleráveis 

prejuízos à sua atividade administrativa, apurando-se as perdas e danos; 

11.7 - Caracterizam-se como estorvos e embargos ao CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO RS, sucessivas demoras na entrega do objeto, entre outras 

hipóteses; 

12. DO VALOR DO CONTRATO  
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12.1 - O valor médio total anual da presente contratação é de R$29.400,00, (vinte e 

nove mil e quatrocentos reais), para manutenção preventiva, sendo que o valor da 

manutenção corretiva respeitará os valores médios unitários, por serviço, previstos na 

Planilha 7.2. e somente serão contratados, mediante apresentação de solicitação 

previa da CONTRATADA, com justificativa e emissão de Ordem de Serviço;  

 

13. SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 Não será permitida a subcontratação para os serviços de manutenção preventiva, 

corretiva e elaboração do PMOC- Programa de Plano de Manutenção, Operação e 

Controle, para a sede em Porto Alegre, sendo admitida a subcontratação para 

manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionados instalados nas Delegaciais 

Regionais do CRO/RS, cujos endereços estão elencados no item 1.4 deste Termo de 

Referência. 

 

14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

14.1 A adjudicação de serviços complementares é admitida até o limite máximo de 25% 

do valor contratado, em decorrência do acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 

objeto, conforme previsto em legislação vigente. 

 

15. DA RESCISÃO 

15.1 A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, por ato administrativo 

unilateral, nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/93. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - A tolerância ou não exercício, pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 

DO RS, de quaisquer direitos a ele assegurado no Contrato ou na lei em geral não 

importará em novação ou renúncia a quaisquer desses direitos, podendo o Contratante 

exercitá-los a qualquer tempo; 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Pregoeiro 
PORTO ALEGRE (RS). 
 
Ref.: Processo Pregão Eletrônico nº 05/2019 
 
 
Senhores, 
 
 
A empresa ______(razão social)_________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________, com sede no endereço da 
_______________________________________________, por meio de seu 
representante legal, Sr. (a)_______________________, portador da Cédula de 
Identidade nº __________________, CPF nº ____________________, DECLARA, 
para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente aos requisitos de habilitação, bem como que concorda com todas 
as obrigações previstas no instrumento convocatório. Por ser verdade assina a 
presente. 
 

 
Porto Alegre, ___ de _________de 2019. 

 
 

Ass.______________________________ 
Identificação do Proponente (Representante Legal) 

 
 
Razão Social da Empresa______________________________________ 

Nome do responsável/procurador________________________________ 

Cargo do responsável/procurador________________________________ 

Nº do documento de identidade_________________________________ 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

 
 

Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Pregoeiro 
PORTO ALEGRE (RS). 
 
Ref.: Processo Pregão Eletrônico nº 05/2019 
 

 
 
Senhores, 
 
 
 
A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________, por meio de seu representante legal, Sr. (a)_________________, 
portador da Cédula de Identidade nº __________________, CPF nº 
____________________, DECLARA, para fins do disposto na Constituição Federal, 
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 

 
 

Porto Alegre, ___ de _________de 2019. 
 
 
 

__________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
Nº do documento de identidade 

 
Ass.______________________________ 
Identificação do Proponente (Representante Legal) 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 

 
 

Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Pregoeiro 
PORTO ALEGRE (RS). 
 
Ref.: Processo Pregão Eletrônico nº 05/2019 
 
 
Nome da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
 
 
Apresentamos nossa proposta para a execução dos serviços, objeto deste Edital, 
modalidade Pregão Eletrônico nº 05/2019, acatando todas as estipulações 
consignadas, conforme abaixo: 

Manutenção Preventiva: 
 

 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 

Local Serviços Valor Mensal Valor Total Anual 

CRO/RS 
POA 

Manutenção de Ar 
Condicionado – 43 aparelhos 

R$ R$ 

 
 

 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 

Item Produto Qtd. 

máxima 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

 
01 

Visita Técnica. OBS.: realizada em equipamento 
com problema de funcionamento. 

 
47 

  

02 Instalação de ar-condicionado tipo Hi wall, se 
necessário.  

29   

03 Instalação ar-condicionado tipo de Cassete, se 
necessário. 

14   

04 Substituição de capacitor. 43   

05 Substituição de termostato. 43   

06 Substituição de chave rotativa. 43   
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07 Substituição de relé térmico do compressor. 43   

08 Substituição de contatora. 43   

09 Substituição de sensor. 43   

10 Desinstalação de equipamento do tipo cassete, 
(com recolhimento do gás). 

14   

11 Desinstalação de equipamento do tipo Hi-wall, 
(com recolhimento do gás). 

29   

12 Substituição de placa eletrônica de condensadora 
até 30.000BTU/h 

43   

13 Substituição de placa eletrônica de evaporadora 
até 30.000BTU/h. 

43   

14 Substituição de válvula reversora. 43   

15 Substituição de bobina da válvula reversora. 43   

16 Substituição de motor elétrico de condensadora 
até 30.000BTU/h. 

43   

17 Substituição de motor elétrico de evaporadora 
até30.000BTU/h. 

43   

18 Sanar vazamentos de gás do sistema. 43   

19 Substituição de filtro secador e capilar. 43   

20 Substituição de hélice do motor da condensadora 
até 30.000BTU/h 

43   

21 Substituição de rotor da evaporadora até 
30.000BTU/h. 

43   

22 Substituir suporte da condensadora. 43   

23 Substituir suporte da evaporadora. 43   

24 Substituir cabo de alimentação. 43   

25 Substituir fiação elétrica/comando (até 5 metros). 47   

26 Substituição de Compressor Rotativo/Scroll até 
30.000BTU/h. 

43   

27 Substituição do filtro de exaustor 4   

28 Substituição da hélice do exaustor 4   

29 Substituição de componente eletrônico do 
exaustor 

4   

 
Estão inclusos nos preços, que serão fixos e irreajustáveis (registrados), todos os 
tributos incidentes, inclusive os tributos que devem ser retidos no faturamento por parte 
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do CRO/RS, bem como todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte 
do presente objeto. 
 
Declaramos que o objeto ofertado atende a todas as especificações descritas no edital. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ 
(no mínimo, 60 - sessenta - dias da data-limite para a entrega dos envelopes). 
 
 
 
Porto Alegre, ___ de _________de 2019. 
 
 
 
 
               _________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V – TERMO DE ENTREGA DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 
 
 

Declaro ter recebido cópia do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2019 e respectivos anexos. 
 

NOME DA EMPRESA: ________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: ________________________________________________________ 
 
TELEFONE: _______________________________________________ 
 
E-MAIL: ___________________________________________________ 
 
ASSINATURA DO RECEBEDOR: ________________________________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: _____________________________________ 
 
DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/2019. 
 
CARIMBO DO CNPJ: 
 
 
 
Prezados (as) Senhores (as): 
 
Visando eventual necessidade de comunicação direta com os interessados em participar da presente 
licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital pela Internet, para 
o e-mail: pregoeiro@crors.org.br 
O não envio dos dados solicitados eximirá o CRO/RS de responsabilidade de comunicação direta de 
eventos relacionados ao procedimento licitatório até a data da sessão de abertura, ressalvada a 
obrigatoriedade, pela legislação de regência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou jornal de 
grande circulação. 
 
O Pregoeiro. 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL PELA INTERNET 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 

 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a Contratação de pessoa jurídica especializada para 
elaboração do PMOC- Programa de Plano de Manutenção, Operação e Controle, bem como a prestação 
dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado para atender o 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul – CRO/RS 
NOME EMPRESARIAL: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
NOME PARA CONTATO:  
TELEFONE:    FAX:   E-MAIL: 
CNPJ: 
Recebemos do CRO/RS, nesta data, cópia do Edital da Licitação acima descrita. 
 
___________________,_____de ______________de 2019. 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE 

  
 
Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Pregoeiro 
PORTO ALEGRE (RS). 
 
Ref.: Processo Pregão Eletrônico nº 05/2019 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ nº 
........, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 
suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo 
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 
neste ato convocatório, que a empresa (Razão Social da Empresa) é microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, estando apta, portanto, a participar do procedimento licitatório em epígrafe, 
realizado pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. 
A participação implica também no reconhecimento de não estar incluso em nenhum 
dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/2006.  
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 

Porto Alegre/RS, em ....... de ............... de 2019. 
 
 
 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
Nº do documento de identidade 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENAS CONDIÇÕES DE 

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESPECIALMENTE A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NAS CONDIÇÕES SOLICITADAS NO OBJETO E NA DESCRIÇÃO 

DOS SERVIÇOS DO ANEXO I 
 
 
Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Pregoeiro 
PORTO ALEGRE (RS). 
 
Ref.: Processo Pregão Eletrônico nº 05/2019 
 
 
Senhores, 
 
 
A empresa ______(razão social)_________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________, com sede no endereço da 
_______________________________________________, por meio de seu 
representante legal, Sr. (a)_______________________, portador da Cédula de 
Identidade nº __________________, CPF nº ____________________, DECLARA, 
para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que tem 
plenas condições de atender as exigências do Edital, especialmente a prestação de 
serviços nas condições solicitadas no objeto e na descrição dos serviços do Anexo I. 
Por ser verdade assina a presente. 
 

 
Porto Alegre, ___ de _________de 2019. 

 
 

Ass.______________________________ 
Identificação do Proponente (Representante Legal) 

 
 
Razão Social da Empresa______________________________________ 

Nome do responsável/procurador________________________________ 

Cargo do responsável/procurador________________________________ 

Nº do documento de identidade_________________________________ 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Pregoeiro 
PORTO ALEGRE (RS). 
 
Ref.: Processo Pregão Eletrônico nº 05/2019 
 
 
Senhores, 
 
 
A empresa ______(razão social)_________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________, com sede no endereço da 
_______________________________________________, por meio de seu 
representante legal, Sr. (a)_______________________, portador da Cédula de 
Identidade nº __________________, CPF nº ____________________, DECLARA, 
para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que, até 
a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar de declarar fatos supervenientes. Por 
ser verdade assina a presente. 
 

 
Porto Alegre, ___ de _________de 2019. 

 
 

Ass.______________________________ 
Identificação do Proponente (Representante Legal) 

 
 
Razão Social da Empresa______________________________________ 

Nome do responsável/procurador________________________________ 

Cargo do responsável/procurador________________________________ 

Nº do documento de identidade_________________________________ 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

 
 
Ao 
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO/RS 
Pregoeiro 
PORTO ALEGRE (RS). 
 
Ref.: Processo Pregão Eletrônico nº 05/2019 
 
 
Senhores, 
 
 

A empresa ______(razão social)_________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________, com sede no endereço da 
_______________________________________________, por meio de seu 
representante legal, Sr. (a)_______________________, portador da Cédula de 
Identidade nº __________________, CPF nº ____________________, DECLARA, 
para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que, 
nos quadros da empresa inexistem sócios, gerentes ou diretores que sejam membro ou 
funcionário em exercício no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul e 
Conselho Federal de Odontologia, ou, ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o 
terceiro grau, inclusive, em linha reta, colateral ou por afinidade, dos respectivos 
membros e funcionário em exercício no Conselho Regional de Odontologia do Rio 
Grande do Sul e Conselho Federal de Odontologia, bem como empregados a serem 
utilizados na prestação dos serviços que sejam parentes até o terceiro grau dos 
respectivos membros ou funcionário em exercício no Conselho Regional de 
Odontologia do Rio Grande do Sul e Conselho Federal de Odontologia. Por ser 
verdade assina a presente. 

 

 

Assinatura do Proprietário, Dirigentes ou Sócios, conforme o caso. 

 

Carteira de Identidade 

 

 

ATENÇÃO: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVE SER FIRMADA PELO 
PROPRIETÁRIO, DIRIGENTES DA EMPRESA, CONFORME O CASO.  
 

 
Porto Alegre, ___ de _________de 2019. 

 



 
 

Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul 

Rua Vasco da Gama, 720 – Fone: 3026-1700 – CEP 90420-110 – Porto Alegre –RS 
Site: www.crors.org.br             E-mail: crors@crors.org.br 

 

 
ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO Nº .........  

 
Contrato nº ......., de prestação de 
serviço de manutenção preventiva e 
corretiva de ar condicionado, e 
elaboração de Plano PMOC para o 
Conselho Regional de Odontologia do 
Rio Grande do Sul – CRO/RS, que 
entre si celebram o CRO/RS e a 
empresa (nome da empresa). 

 
 

O Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul, CRO/RS, 
autarquia federal de fiscalização do exercício profissional, criada pela Lei nº 4324, de 
14 de abril de 1964, com sede na Rua Vasco da Gama, 720, bairro Rio Branco, CEP 
90420-110, Porto Alegre/RS, e inscrita no CNPJ/MF sob o n° 93012987/0001-45, neste 
ato representada pelo seu Presidente Nelson Freitas Eguia, brasileiro, casado, 
cirurgião-dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 656.488.110-04, doravante denominado 
simplesmente CRO/RS e a empresa ........................., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº ............., com sede a ..........., ........, na cidade de ................... - 
............, neste ato representada por seu representante legal, Sr. ..............., brasileiro, 
casado/solteiro, portador da CI.RG nº .............., inscrito no CPF sob o nº 
.........................; denominada simplesmente CONTRATADA, de comum acordo e nos 
termos da Lei nº 10.520/02, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e do Decreto nº 
7.892/13, bem como do Pregão Eletrônico nº 05/2019, Processo Administrativo de 
Contratação nº 003/2019, resolvem contratar o objeto do presente, pelas condições 
que seguem: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A presente contratação tem por objeto a elaboração do PMOC- Programa de 

Plano de Manutenção, Operação e Controle, bem como a prestação dos serviços 

continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado para atender o 

Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul – CRO/RS, conforme as 

especificações e quantidades descritas abaixo; 

1.2. O Conselho Regional de Odontologia do RS possui atualmente os seguintes 

equipamentos em sua sede em Porto Alegre, junto a Rua Vasco da Gama, nº 720, Rio 

Branco: 

Item Descrição Quantidade 

01 Condicionador de ar LG ASUW092BRW0 Q Libero A 1 

02 Ar condicionado LG ASUW092BRW0 1 

03 Ar condicionado LG ASUW092BRW0 Q LIBERO A 1 
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04 AR CONDICIONADO LG TSUC122TNW5 F 2 

05 AR CONDCIONADO CARRIER K7 40KWBS PEQUE 1 

06 AR CONDICIONADO LG LTUHI82QLOE K7 14 

07 AR CONDICIONADO LG LTUH242PLEO K7 1 

08 AR CONDICIONADO LG LTUH282PLEO K7 11 

09 AR CONDICIONADO LG LSNH1825MAI HW 1 

10 AR CONDICIONADO SAMSUNG AQV09PSBTNXAZQ I 8 

11 AR CONDICIONADO CARRIER 38KQDO24515 MC PT 2 

TOTAL 43 

1.3 Nas Delegacias do Interior do Estado o CRO/RS possui os seguintes 

equipamentos, próprios ou locados:  

Item Descrição Quantidade 

01 AR CONDICIONADO 18000BTUS (Passo Fundo) 1 

02 AR CONDICIONADO 7500 BTUS (Santo Ângelo) 1 

03 AR CONDICIONADO 12000 BTUS, QUENTE/FRIO 220V 

(Santa Maria) 

2 

04 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS (Passo Fundo) 1 

05 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS (Pelotas) 1 

06 Split Consul Ambience 18.000 BTU- quente e frio (Santa Cruz 
do Sul) 

1 

07 Rheem ar condicionado modelo RB1HW12HP2BS (Caxias do 

Sul) 

1 

TOTAL 08 

1.4. Os endereços das delegacias onde estão instalados os equipamentos são: 
Delegacia de Santo Ângelo (Rua Quinze de Novembro, 1203 - Sala 303), Delegacia de 
Passo Fundo (Av. Brasil Oeste, 322 - Sala 704 – Centro), Delegacia de Santa Maria 
(Rua do Acampamento, 457 sala 310 – Centro), Delegacia de Pelotas (Rua Quinze de 
Novembro, 773 – Centro), Delegacia de Santa Cruz do Sul (Rua Vinte e Oito de 
Setembro, 36 sala 111 – Centro) e Delegacia de Caxias do Sul (Rua Julio de Castilhos, 
1051 – conjunto 62 – Centro). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva a serem contratados têm 
como objeto os equipamentos de ar condicionado "split system" do edifício sede do 
Conselho Regional de Odontologia do RS, bem como Delegacias, compreendendo 
todos os equipamentos relacionados nas planilhas indicadas no item 1.2 e 1.3 
2.2. Deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias corridos da data da assinatura do 
contrato o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle para a sede do 
CRO/RS em Porto Alegre, em conformidade com o Anexo 1 da Portaria n° 3523/98 do 
Ministério da Saúde, com o cronograma dos serviços referentes à manutenção 
preventiva, conforme definido no presente Termo de Referência, para aprovação da 
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Fiscalização do CONTRATANTE, prevendo, no mínimo, as atividades elencadas no 
item 4 deste Termo de Referência, com periodicidades correspondentes; 
2.3 Os serviços de manutenção preventiva, buscam prevenir a ocorrência de quebras e 
defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as em perfeito estado de uso, 
de acordo com projetos, manuais, normas técnicas dos fabricantes e da área de saúde, 
consistem na execução, pela CONTRATADA, de procedimentos rotineiros 
estabelecidos no Plano de Manutenção, mediante 1 (uma) obrigatória visita mensal. 
2.4 Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas 
previamente programadas pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, em conformidade 
com a periodicidade fixada no Plano de Manutenção, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 8:30 às 17:30 horas. 
2.5 A CONTRATADA deverá executar a primeira manutenção preventiva no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato. 
2.6 Os serviços de manutenção corretiva deverão ser executados na sede do CRO/RS 
em Porto Alegre, bem como em suas Delegaciais, programados regularmente, 
eventuais ou emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se 
comprovar serem indispensáveis, tratam da execução dos trabalhos necessários e 
suficientes para a imediata correção de defeitos e anormalidades nos equipamentos de 
ar condicionado, a fim de que seja retomada sua utilização de forma segura, eficiente e 
econômica, devendo ser preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no 
horário das 8:30 às 17:30 horas. 
2.7. No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de anormalidades 
eventuais, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, iniciar 
os procedimentos corretivos no prazo máximo de até 24 (vinte) horas. 
2.8 No caso de serviços de manutenção corretiva emergencial relativa a acidentes de 
qualquer natureza, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, 
adotar urgentes providências no sentido de sanear o problema em até 12 (doze) horas. 
2.9 Caso a CONTRATADA não promova o devido atendimento nos prazos fixados, fica 
a CONTRATANTE autorizada a contratar os necessários serviços de outra empresa e 
a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato o isente da 
aplicação de sanção contratual ou provoque, para a CONTRATANTE, qualquer perda 
de garantia dos equipamentos e materiais pertencentes aos equipamentos de ar 
condicionado. 
2.10. A requisição de serviços de manutenção corretiva, eventuais ou emergenciais 
poderá ser formalizada por meio de comunicação verbal (telefone) ou escrita (ofício, fax, 
mensagem eletrônica, etc.). 
2.11 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados e os materiais 
empregados deverão obedecer rigorosamente: 
a) às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 
transporte e armazenagem de produtos; 
b) às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 
c) às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410 
– Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16401-1 – Instalações de ar-
condicionado; 
d) às disposições legais federais, e distritais pertinentes; 
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e) aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto; 
f) às normas técnicas específicas, se houver; 
g) as publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design – SMACNA (Sheet Metal and Air 
Conditioning Contractor's National Association); 
h) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor 
complementar os temas previstos por essas; 
i) à Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de 
Construção e de Manutenção; 
j) às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: 
k) à NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 
l) à NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
m) à NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 
n) à NR-23: Proteção Contra Incêndios; 
o) à Resolução CONFEA nº 425/98 (ART); 
p) à Portaria n.º 3523/GM e 176/GM do Ministério da Saúde, bem como o 
preenchimento do PMOC, de acordo com as necessidades dos equipamentos. 
2.12 Na execução das rotinas dos serviços de manutenção dos equipamentos de ar 
condicionado, a CONTRATADA deve: 
a) observar estritamente as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes 
de normas técnicas indicadas para a elevação da vida útil e melhoria do rendimento 
dos equipamentos; 
b) zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de 
corrosão, instalação de acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura e 
revestimentos protetores; 
c) manter os ambientes climatizados dentro dos padrões normalizados de temperatura, 
umidade relativa e velocidade do ar, conforme definido nas especificações e projeto do 
Sistema de Climatização. Assim, a CONTRATADA deve realizar medições nas salas 
onde se encontram os sensores do Sistema de Supervisão e adotar as medidas 
necessárias para alcançar os padrões supracitados. Nos demais ambientes, as 
medições serão sempre que necessário ou houver determinação da FISCALIZAÇÃO; e  
d) observar as prescrições da Portaria n° 3.523 GM/MS/98, em especial as disposições 
dos artigos 5° e 6°, procedendo conforme determinações descritas a seguir: 
1) manter limpos os componentes dos equipamentos (bandejas, serpentinas, 
desumidificadores, ventiladores, venezianas, grelhas e difusores) de forma a evitar a 
difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade 
do ar interno; 
2) utilizar, na limpeza dos componentes dos equipamentos de ar condicionado, 
produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim; 
3) manter em condições de operação os filtros, promovendo sua substituição, quando 
necessário; 
4) remover as partículas sólidas, retiradas dos equipamentos de ar condicionado após 
a limpeza, e acondicioná-las em recipientes e locais adequados; 
5) preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que 
apresentem riscos à saúde humana; 
6) garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes climatizados; e 
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7) manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições: 
- implantar e manter um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. Este 
Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes 
climatizados, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, as recomendações a 
serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para a 
garantia da segurança dos equipamentos condicionadores e outras de interesse, 
conforme modelo descrito no Anexo I da Portaria n° 3.523 GM/MS/98 e especificações 
da NBR 13971/97da ABNT; 
- garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou indireta 
deste serviço; 
- manter disponível o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC; e 
- divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e 
controle em relatórios mensais. 
2.13. A CONTRATADA deverá alocar profissionais altamente especializados para o 
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a 
substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que 
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos serviços. 
2.14. Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela CONTRATADA, sob sua 
responsabilidade técnica e financeira, na presença da FISCALIZAÇÃO do contrato, 
ficando a aceitação final condicionada à comprovação da efetiva realização das rotinas 
relativas à manutenção preventiva programada, assim como, na hipótese de 
manutenção corretiva, ao restabelecimento do uso do sistema de ar condicionado.  
2.15 Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA deverá 
utilizar somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo 
proibida a utilização de substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e 
mutagênicas, ou que venham causar danos ou corrosões nos equipamentos de ar 
condicionado. 
2.16. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de sua execução. 
2.17. A CONTRATADA deverá registrar, no prazo máximo de 7 (sete) dias da 
assinatura do contrato, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
competente, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica pelos serviços objeto das 
presentes especificações, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) em sua 
habilitação técnica. 
2.18 Para a prestação dos serviços de manutenção objeto destas especificações, 
caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento e ferramenta necessários, 
usar mão de obra idônea e obter materiais necessários em quantidade suficiente e de 
reconhecida qualidade, de forma a assegurar o progresso satisfatório aos serviços e a 
conclusão destes nos prazos fixados. 
2.19 A FISCALIZAÇÃO do Contrato não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência 
de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam 
fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc. 
2.20 No caso de execução de serviços que provoquem alterações nas plantas em 
relação ao projeto original, a CONTRATADA deverá providenciar a atualização de 
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todos os desenhos modificados, entregando à FISCALIZAÇÃO do Contrato os 
respectivos "as built". 
2.21 Se, para viabilizar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar pareceres 
e desenhos técnicos de execução, deverá fazê-los às suas expensas exclusivas e 
submetê-los à aprovação da FISCALIZAÇÃO do Contrato. 
2.22. Os desenhos técnicos de execução, se necessários, deverão ser entregues por 
partes, de acordo com as prioridades, em função dos cronogramas, em duas vias, 
sendo uma delas devolvida a CONTRATADA após análise. Os serviços contidos 
nesses desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 
2.23 A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar 
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou 
materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas 
que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da CONTRATANTE. 
2.24 A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE e terceiros por atos, 
falhas ou omissões suas. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações 
por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA 
serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, 
responsabilidade solidária por parte da CONTRATANTE. 
2.25 A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a 
menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e 
qualquer bem, público ou privado, adjacente a CONTRATANTE. Também 
providenciará toda e qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 
2.26. A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas onde realizarem serviços 
permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados 
em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de 
detritos e sobras de material tão logo conclua as operações relativas ao serviço 
executado. 
2.27 A remoção de todo entulho eventualmente produzido pelos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado será de responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo arcar exclusivamente com o correspondente custo sem ônus 
adicional para a CONTRATANTE. 
2.28 Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA 
aos usuários das instalações da CONTRATANTE serão, no mínimo, os determinados 
pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, do Ministério do 
Trabalho. 
2.29 As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 
CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e 
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou 
reclamações, movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência 
nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 
execução dos serviços. 
2.30 O representante da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por esta terão livre 
acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, 
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que 
nas dependências da CONTRATADA. 
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2.31 A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos 
sempre que: 
a) assim estiver previsto e determinado no contrato; 
b) for necessário para a execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do contrato e 
de acordo com o projeto; 
c) houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na 
forma prevista no contrato; 
d) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e 
e) a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar, por escrito, no Livro de 
Ocorrências. 
2.32 No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, 
prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las 
deixando-as em conformidade com o seu estado original. 
2.33 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 
elementos existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução de seus 
serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização 
para tais deslocamentos e modificações. 
2.34 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 
acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 
registradas e pela destruição ou danificação até à aceitação pela FISCALIZAÇÃO. 
2.35 A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de 
supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais 
como os diários de manutenção, controles de acesso e de presença dos prestadores 
de serviço e controles de emprego de materiais ou outros. 
2.36 Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem 
autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 
2.37 A inobservância das presentes especificações técnicas implicará a aceitação 
parcial ou recusa total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer a parcela ou 
objeto integral recusado sem direito à indenização. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REAJUSTE 
3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxx 
reais) por mês, o que gera, por consequência, um valor total a ser pago de R$ 
xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) anuais, não havendo previsão de reajuste 
dos preços durante a vigência deste contrato. 
3.1.1. Estão inclusos nos preços todos os tributos incidentes, inclusive os tributos que 
devem ser retidos no faturamento por parte do CRO/RS. 
3.1.2. No tocante a manutenção corretiva a contratada obedecerá os preços propostos 
na Licitação, que serão anexados ao presente. 
 
CLÁUSULA QUARTA -DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 
4.1 A MANUTENÇÃO PREVENTIVA das instalações ocorrerá na sede do CRO/RS, em 
Porto Alegre, e tem por objetivo antecipar-se, por meio de ensaios e rotinas, ao 
aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e 
instalações ou desuso. 
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4.2 Segue abaixo a especificação das rotinas periódicas relativas à MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA que deverão ser realizadas pela CONTRATADA, com base na Portaria 
do M.S. n° 3523/GM e NBR 1397/97 e nas características técnicas dos equipamentos 
de ar condicionado: 
 

a. Deverá fazer a manutenção MENSALMENTE: 
 

Especificações 

Verificar ruídos e vibrações anormais. 

Limpeza de evaporador. 

Limpeza de filtro de ar. 

Medir o diferencial de pressão. 

Verificar e eliminar frestas dos filtros. 

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

Verificar grades de ventilação/ exaustão. 

Verificar chave seletora. 

Verificar atuação do termostato. 

Verificar válvula reversora. 

Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores. 

Medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor. 

Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente. 

Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas. 

Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos. 

Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação. 

Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. 

Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias. 

Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o 
uso de produto desengraxante e corrosivo. 

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

Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter. 

Verificar filtro e secador. 

Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos. 

Verificar nível de óleo do compressor. 

Verificar a operação da válvula de expansão. 

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa 
e óleo). 

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis . 

Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de 
temperatura do ambiente. 

 
b. Deverá fazer a manutenção TRIMESTRALMENTE: 

 

Especificação 
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Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da 
serpentina e na bandeja. 

Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão. 

 
c. Deverá fazer manutenção SEMESTRALMENTE 

 

Especificação 

Verificar a operação dos controles de vazão. 

Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores. 

 
d. Deverá fazer manutenção ANUALMENTE: 

 

Especificação 

Limpeza de condensador. 

Verificar protetor térmico compressor. 

Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do 
gabinete. 

 
CLÁUSULA QUINTA -DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 
5.1 Para cada serviço preventivo identificado na relação do item 4.2, fica também 
estabelecido que a CONTRATADA tem obrigação de executar, se aprovado e 
disponível o material de reposição, o correspondente serviço de MANUTENÇÃO 
CORRETIVA (substituição de partes e peças, recomposição, reparo, conserto, etc.). 
5.2 O serviço corretivo deverá ser realizado tanto na sede em Porto Alegre, como 
nos equipamentos existentes nas Delegacias Regionais do CRO/RS; 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE 
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO. 
6.1 A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de 
medições e testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário para 
disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de manutenção 
prevendiva ora contratados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no 
preço do serviço os correspondentes custos. 
6.2 A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas dependências 
da CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que durar o serviço executado. 
Tão logo este seja concluído, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, 
a retirada dos remanescentes. 
6.3 Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o CRO/RS, ou as instalações 
por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser 
retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 
6.4 As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por 
equipamentos, materiais, instalações ou assemelhados da CONTRATADA de forma a 
não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de outros contratados que acaso 
poderão estar trabalhando concomitantemente. 
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6.5 Se a CONTRATADA necessitar deslocar à CONTRATANTE qualquer 
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos nas vias públicas, 
deverá comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, informando-a também das providências 
que pretende adotar para a proteção e o eventual reforço das obras viárias existentes, 
ficando a CONTRATADA responsável pela efetivação de todas as providências 
necessárias junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a entidades 
privadas e a pessoas físicas envolvidas. 
6.6 Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais ficará a 
cargo da CONTRATADA. 
6.7 Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer 
pagamento adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a 
viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, 
bem como imprescindíveis à execução dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos de ar condicionados, tais como álcool, água destilada, 
óleos lubrificantes, detergentes, sabões, vaselina, estopas, panos, Bombril, utensílios e 
produtos químicos de limpeza, graxas e desengraxantes, desencrustantes, produtos 
anti-ferrugem, WD40, solventes, materiais de escritório, fitas isolantes, fitas teflon veda 
rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, epóxi, colas Araldite e Super Bonder, 
Durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas de aço e nylon, massa 
de vedação, material de soldagem, brocas, oxigênios, nitrogênio, acetileno e outros 
similares. Desse modo, a CONTRATADA deverá incluir no preço dos serviços os 
correspondentes custos. 
6.8 A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá fornecer, 
fazendo jus a pagamento adicional, o MATERIAL DE REPOSIÇÃO, que no caso das 
presentes especificações, compreende peças, componentes e materiais para o 
conserto, recomposição e readequação dos equipamentos e instalações do ar 
condicionado, cujos serviços e preços estão especificados a Planilha do item 7.2. 
6.9 Correrá por conta da CONTRATANTE os seguintes MATERIAIS DE 
REPOSIÇÂO: fusíveis, relés de proteção, capacitores, parafusos, rolamentos, terminais 
elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e circuitos de 
controle de temperatura, pilhas, compressores, ventiladores, controle remoto, placa 
eletrônica e demais peças, cujos preços restam especificados na planilha de item 7.2.  
6.10 O MATERIAL DE REPOSIÇÃO a cargo da CONTRATANTE será adquirido pela  
CONTRATADA, com posterior ressarcimento pelo respectivo custo, desde que o 
correspondente orçamento detalhado tenha sido previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO e esteja dentro do preço estabelecido na planilha 7.2,. 
6.11 Os custos com a instalação de materiais, deverão correr por conta da 
CONTRATADA, não podendo cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição dos 
preços unitários. 
6.12 Todos os MATERIAIS DE REPOSIÇÃO a serem empregados nos serviços 
deverão ser novos, do mesmo fabricante dos originais, e compatíveis com as 
especificações técnicas, sujeitos ao exame e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
6.13 Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a 
apresentação de informações, por escrito, do local de origem dos MATERIAIS DE 
REPOSIÇÃO ou de certificado de ensaios que comprovem a qualidade destes. Os 
ensaios e as verificações que se fizerem necessários serão providenciados pela 
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CONTRATADA, representando ônus de sua exclusiva responsabilidade, não sendo, 
por consequência, objeto de pagamento adicional por parte da CONTRATANTE. 
6.14 As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da 
CONTRATANTE, devendo, por ocasião do término dos respectivos trabalhos, serem 
apresentados pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, juntamente com relatório e 
certidão de que os mesmos não podem ser aproveitados, para conferência, e após 
serem descartados pela CONTRATADA, obedecendo as normas estabelecidas para o 
descarte. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PAGAMENTOS  
7.1. Em se tratando de empresa, deverá ser apresentada no Departamento Financeiro 
do CRO-RS a Nota Fiscal/Fatura, emitida em duas (2) vias, devendo conter no corpo 
da Nota Fiscal/Fatura a descrição do objeto, o número do Contrato, quando for o caso, 
o número da Nota de Empenho e o número da conta bancária da Contratada, 
acompanhadas de declaração de optante ou não pelo simples, para depósito do 
pagamento. 
7.2. O pagamento será efetuado pelo contratante em até 5 (cinco) dias da data do 
protocolo da Nota Fiscal respectiva na Tesouraria do CRO/RS por parte da contratada. 
7.3. Na hipótese de a Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à exatidão 
ou documentação, o Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no 
prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, 
ressalvado o direito da Contratada de reapresentar para cobrança as partes 
controvertidas com as devidas justificativas, caso em que o Contratante terá o prazo de 
cinco (5) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar a análise e o pagamento. 
7.4. O pagamento será efetuado em moeda nacional, após efetivamente atestado o 
cumprimento da obrigação pela autoridade competente.  
7.5. O pagamento somente poderá ser efetuado se a contratada estiver em situação 
fiscal regular. 
7.6. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada. 
7.7. A empresa contratada deverá reter na nota fiscal os tributos incidentes sobre o 
fornecimento do produto, quais sejam, IR (imposto de renda), contribuições para o 
PIS/PASEP, COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e 
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), considerando o disposto na Lei 
9.430/96, Lei 10.833/2003, com última alteração pela Lei 12.207/11 e instrução 
normativa nº 1234/12 e a natureza jurídica autárquica do contratante.  
7.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
atualização financeira devida pelo CRO-RS, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será de 6% a.a (seis por cento ao 
ano), mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
EM = I x N x VP, onde:  
EM = encargos moratórios  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  
V = valor a ser pago  
I = índice de atualização financeira = 0,0001643. 
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CLÁUSULA OITAVA- DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. As despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços objeto deste 
contrato correrão à conta da Rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008. 
 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da 
Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do Contratante, com a 
apresentação das devidas justificativas adequadas a este contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA 

10.1. Se faz necessária a publicação do extrato deste contrato no "Diário Oficial da 
União" como condição para a sua eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
11.1. Será responsabilidade da empresa contratada o seguinte: 
11.1.1. Responsabilizar-se pelo cumprimento do objeto do contrato e conforme a 
descrição dos serviços explicitada na Cláusula Segunda, atendidos os requisitos e 
observadas todas as normas e especificações constantes do Contrato e da proposta 
vencedora. 
11.1.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas. 
11.1.3. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas, mormente a regularidade financeira, 
apresentando documentação comprobatória sempre que solicitado pelo CRO/RS, 
durante a vigência do contrato. 
11.1.4. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, providenciando a imediata 
correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto ao cumprimento do 
objeto deste processo. 
11.1.5. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na prestação dos serviços 
contratados. 
11.1.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, cabendo-lhe 
integralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pelo 
Contratante. 
11.1.7. Na forma prevista no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a empresa contratada 
fica obrigada a aceitar acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do objeto e preço ofertado. 
11.1.8. Informar imediatamente ao CONTRATANTE se houver mudanças de endereço, 
telefones ou qualquer outro fato diretamente ligado ao objeto do contrato. 
11.1.9 Cumprir todas as obrigações previstas no capítulo 8 do Termo de Referência 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATANTE 
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12.1. Será responsabilidade do CRO/RS, representado pelos seus dirigentes e 
servidores prepostos ou representantes, para os efeitos desta contratação: 
12.1.1. Permitir acesso da contratada na sede do CRO/RS em Porto Alegre, 
respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das 
informações. 
12.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitadas pela CONTRATADA. 
12.1.3. Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos serviços a 
serem prestados pela CONTRATADA, independentemente da fiscalização realizada 
pela CONTRATADA, responsável pela correta execução dos serviços. 
12.1.4. Efetuar o pagamento de suas obrigações na data de vencimento. 
12.1.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando 
for o caso. 
12.1.6. Acompanhar a CONTRATADA quanto à manutenção dos requisitos de 
habilitação durante toda a vigência do contrato, tomando as medidas de rescisão e 
penalização para o caso de a CONTRATADA desatender tais requisitos. 
12.1.7 Expedir as ordens de serviço, com todas as informações necessárias à 
execução dos serviços de manutenção corretiva contratados; 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS PENALIDADES 
13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa, o CRO/RS poderá aplicar à empresa contratada a sanção prevista no artigo 7º 
da Lei nº 10.520/2002, bem como as sanções do artigo 87 da Lei nº 8666/93, tais como 
as seguintes: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 
estimado da contratação, corrigido e atualizado, cumulável com as demais sanções, 
inclusive rescisão contratual, se for o caso; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar 
com a Administração, até o prazo de dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
13.2. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando 
cabíveis. 
13.3. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas ao CONTRATANTE até cinco 
dias úteis contados do recebimento da respectiva guia de pagamento, podendo, ainda, 
ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
14.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições 
estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CRO/RS o 
direito de rescindir este Contrato, na forma prevista nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente 
ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a 
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Administração e sem prejuízo das penalidades dispostas na cláusula décima deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA VIGÊNCIA 
15.1. A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, prorrogável sucessivamente por períodos idênticos até o período legal 
máximo de 60 (sessenta) meses, através de aditivo contratual. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
13.1. Elegem, as partes contratantes, a Justiça Federal de Porto Alegre, RS, para 
dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando 
expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, 
assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e 
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 
 

 
 

Porto Alegre/RS, XX de XXXXXXXXXXXX de 2019. 
 
  
 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
Nome Nome 
CPF/MF CPF/MF 

 
 


