MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/PGJ/2018
PROCESSO Nº 863/2018
Prezados(as) Senhores(as):
Visando a eventual necessidade de comunicação entre este Ministério Público e as empresas
interessadas em participar desta licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de
Retirada
de
Edital,
por
meio
eletrônico,
no
e-mail
cpl@mpal.mp.br
e/ou
mpal.licitacoes@gmail.com.
O não envio dos dados eximirá este Órgão da responsabilidade de comunicação de eventos
relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência,
de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, por meio eletrônico, na internet, e em
jornal de grande circulação.
Maceió/AL, 25 de abril de 2018.
FERNANDO ANTÔNIO VASCO DE SOUZA
Chefe da Seção de Licitações
Razão Social:
CNPJ nº:
Endereço:
E-mail:
Cidade e Estado:
Telefone:
Pessoa para contato:
Recebemos do Ministério Público do Estado de Alagoas, nesta data, cópia do Edital da Licitação
acima identificada.
____________/___, ___ de ______________ de 2018.
____________________________________________
Assinatura (opcional em caso de envio por e-mail)
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/PGJ/2018
PROCESSO Nº 863/2018
O Ministério Público do Estado de Alagoas, com sede na Rua Doutor Pedro Jorge Melo e
Silva, nº 79, Poço – Maceió/AL, CEP 57.025-400, inscrito no CNPJ sob o nº 12.472.734/0001-52,
de acordo com os elementos constantes no Processo nº 863/2018, torna público que fará realizar
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, para o objeto definido no
item 1 deste Edital, conforme data, horário e endereço eletrônico a seguir:
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/05/2018, 08h00 (horário de Brasília)
DATA DA DISPUTA DE LANCES: 10/05/2018, 10h00 (horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
IDENTIFICADOR: 717088
Esta licitação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Ato
Normativo nº 06, de 29 de agosto de 2005, do Ato PGJ nº 01, de 8 de janeiro de 2016, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de
2014, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consoante as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1.

DO OBJETO

1.1
Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para executar serviços
comuns de conservação, de engenharia, reparos, consertos e manutenções prediais, de equipamentos
que fazem parte de sua estrutura física, divisórias e equipamentos de segurança, com materiais
necessários, de forma preventiva e corretiva, voltadas à conservação e modernização das
edificações utilizadas pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, conforme condições deste
Edital e seus Anexos.
2.

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

2.1

Poderão participar desta licitação:

2.1.1 Quaisquer interessados que pertençam ao ramo de atividade do objeto desta licitação e
atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam
cadastradas e habilitadas perante o sistema eletrônico provido pelo Banco do Brasil, por meio do
sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
2.2

Não poderão participar desta licitação:

2.2.1 Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação e em
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recuperação judicial e extrajudicial. No caso de recuperação judicial, poderão participar, desde que
apresente certidão emitida pela instância judicial certificando sua aptidão econômica e financeira
para participar do presente procedimento licitatório (Acórdão TCU nº 8271/2011 – 2ª Câmara);
2.2.2 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão/entidade da
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam
punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Ministério Público do Estado de
Alagoas;
2.2.3 Empresas que possuam entre seus sócios e dirigentes, servidor ou membro da Administração
do Ministério Público do Estado de Alagoas (art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993);
2.2.4 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
econômico em comum;
2.2.5 Empresas estrangeiras que não funcionem no País.
3.
DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006
3.1
Para usufruto do tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei Complementar nº
123, de 2006, as licitantes deverão apresentar Declaração conforme modelo constante do Anexo
VII;
3.2
São consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte aquelas que atendam aos
requisitos do Art. 3º e §§ da Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.3
Nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, considera-se receita bruta
o equipamento da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos;
3.4
No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite de valor para fins de
enquadramento será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de
pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses (art. 3º, §2º, da Lei
Complementar nº 123, de 2006);
3.5
Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser considerado o regime de
competência ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-calendário (art. 4º, § 2º, da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF nº 608, de 9 de janeiro de 2006);
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3.6
Não se poderá beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar
nº 123, de 2006, aquelas que se enquadram no rol do Art. 3º, § 4º, da referida Lei.
4.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o Edital deste Pregão Eletrônico, mediante petição a ser enviada
exclusivamente por meio eletrônico, nos e-mails cpl@mpal.mp.br e mpal.licitacoes@gmail.com.
4.1.1 O Pregoeiro, auxiliado pela área técnica e assessoria jurídica, decidirá sobre a impugnação
no prazo de vinte e quatro horas.
4.1.2 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do
procedimento licitatório, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
4.2
Os pedidos de esclarecimento referentes ao procedimento licitatório deverão ser
encaminhados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico, nos e-mails cpl@mpal.mp.br e
mpal.licitacoes@gmail.com.
4.2.1 As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimento formulados serão divulgadas
por meio de comunicado nos sítios eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e www.mpal.mp.br (opção
“Licitações MPE”), podendo as licitantes interessadas em participar do procedimento licitatório
acessá-las para a obtenção das informações prestadas.
4.3
Não serão reconhecidos as impugnações e os pedidos de esclarecimento interpostos por
meio de fac-símile ou outro meio que não seja nos e-mails cpl@mpal.mp.br e
mpal.licitacoes@gmail.com, ou vencidos os respectivos prazos legais.
4.4
Ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de regência, de sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Alagoas e por meio eletrônico, na internet, as respostas às impugnações e aos
pedidos de esclarecimento somente serão encaminhadas à pessoa interessada e às demais empresas
interessadas que confirmarem o recebimento deste Edital, mediante o envio do Termo de Retirada
de Edital pela internet.
4.5
As impugnações e os pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no
procedimento licitatório.
5.

DO CREDENCIAMENTO
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5.1
As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao
órgão provedor do sistema eletrônico (Licitações-e).
5.2
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoa
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
5.3
O uso da senha de acesso pelas licitantes é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seus representantes, não cabendo ao órgão provedor
do sistema eletrônico (Licitações-e) ou ao Ministério Público do Estado de Alagoas, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
5.4
O credenciamento junto ao órgão provedor do sistema eletrônico (Licitações-e) implica a
responsabilidade legal das licitantes ou de seus representantes legais e presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema, para imediato bloqueio do acesso.
5.6
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos artigos 42 a
45 da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, selecionar-se como microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme o caso.
5.6.1 Caso a licitante já esteja cadastrada no órgão provedor do sistema eletrônico e não constem
os dados acima, deverá providenciar a alteração de seu cadastro, junto ao Banco do Brasil.
5.6.2 Caso não haja a indicação de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), na
forma do item 5.6, as Proponentes poderão participar do procedimento licitatório, sem direito,
entretanto, à fruição dos benefícios previstos no art. 42 e seguintes da Lei Complementar nº 123, de
2006.
6.

DO OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1
Os licitantes serão responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico (Licitações-e), assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seus representantes.
6.2
Incumbirá a cada licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico (Licitações-e)
durante o procedimento licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema eletrônico (Licitações-e) ou
de sua desconexão.
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6.3
Após a divulgação deste Edital no endereço eletrônico indicado no preâmbulo, as licitantes
interessadas deverão encaminhar proposta de preços, com a descrição do objeto definido no item 1,
em conformidade com o Termo de Referência até a data e hora marcadas para abertura da sessão
pública.
6.3.1 Os licitantes poderão retirar ou substituir as respectivas propostas até a abertura da sessão
pública.
6.3.2 Qualquer elemento que possa identificar as licitantes antes da fase de lances importará a
desclassificação de suas propostas.
6.4
O ato de abertura da sessão pública implicará o encerramento da fase de recebimento de
propostas.
7.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1
A partir do horário determinado no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do
Pregão Eletrônico, com a abertura e divulgação das propostas de preços, recebidas pelo sistema
eletrônico (Licitações-e).
7.2
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (Licitaçõese).
7.3
Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico (Licitações-e) durante a
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8.

DA FASE DE LANCES

8.1
Aberta a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances por meio do sistema
eletrônico (Licitações-e), sendo as licitantes imediatamente informadas do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.2
As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado no preâmbulo e
as regras estabelecidas neste Edital.
8.3
As licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por elas ofertado e registrado
pelo sistema eletrônico (Licitações-e).
8.4

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
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e registrado em primeiro lugar.
8.5
Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.
8.6
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva deste Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico (Licitações-e) poderá permanecer acessível às licitantes para a
recepção de lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no procedimento
licitatório, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes.
8.7
A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico (Licitações-e) às licitantes, após o que transcorrerá
período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico
(Licitações-e), depois do qual, automaticamente, será encerrada a recepção de lances.
8.8
Após encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se ocorreu empate, nos termos
do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 2006, entre o lance mais bem classificado e os lances
apresentados por empresas com direito a tratamento diferenciado.
8.9
Considerar-se-ão empatados todos os lances apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que sejam iguais ou de até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais bem
classificado.
8.10 Não ocorrerá empate quando o melhor lance tiver sido apresentado por empresa que se
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.11 Ocorrendo empate nos termos do disposto nos itens anteriores, proceder-se-á da seguinte
forma:
I – O Pregoeiro, verificando a existência de empresa(s) enquadrada(s) no art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 2006 no intervalo citado no item 8.9, convocará, por meio do sistema
eletrônico (Licitações-e), a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para
apresentação de proposta de preço inferior à primeira classificada;
II – A convocação deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de
preclusão do direito, através do sistema eletrônico (Licitações-e), e havendo a apresentação de
preço inferior pela licitante, essa passará à condição de primeira classificada no certame, não
importando a realização de nova etapa de lances;

7

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES
III – Não ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma dos
itens anteriores deste tópico, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos itens 8.8 e 8.9 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
IV – No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.9 deste Edital, prevalecerá
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.12 Na hipótese de insucesso dos termos previstos no item anterior, voltará à condição de
primeira classificada a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.
9.

DA NEGOCIAÇÃO

9.1
O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico (Licitações-e), contraproposta
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço
melhor ou dentro do valor estimado pela Administração, bem assim decidir sobre sua aceitação.
9.2
A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico (Licitações-e), podendo ser
acompanhada pelas demais licitantes.
10.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

10.1 Após a identificação do licitante melhor classificado na fase de lances, o Pregoeiro registrará
solicitação para que seja procedida a remessa da proposta ajustada, para que este possa decidir
acerca da aceitabilidade da proposta.
10.2 A proposta de preços da licitante vencedora, contendo os elementos exigidos neste Edital,
deverá ser formulada e enviada por meio eletrônico, nos e-mails cpl@mpal.mp.br e
mpal.licitacoes@gmail.com, após o encerramento da etapa de lances, com a tolerância de 24 (vinte
e quatro) horas, atualizada em conformidade com os valores eventualmente ofertados, e com
posterior encaminhamento dos originais, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, também contados
a partir do momento do encerramento da sessão de lances.
10.3 O envio postal da proposta e da documentação de habilitação, em original, deverá ser
realizado em envelope lacrado, contendo no frontispício os seguintes dizeres:
Ao
Ministério Público do Estado de Alagoas
Seção de Licitações
Pregão Eletrônico nº 08/PGJ/2018 – Processo nº 863/2018
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10.4 A proposta de preços contendo sumário das especificações técnicas do objeto deste Pregão
deverá ser redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, com os seguintes dados:
I – Descrição detalhada e objetiva do item proposto, citando características que venham a
identificar o produto ou serviço oferecido, incluindo marca, modelo ou qualquer outra tecnologia
que incidir na sua identificação, conforme o caso;
II – Preço, que deverá ser menor preço global, expresso em reais (R$), em algarismos e por
extenso, computando todos os custos necessários para o fornecimento do objeto, consoante planilha
de formação de preços, constante no Anexo II, bem como despesas decorrentes de transportes,
tributos, encargos, fretes, taxas e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado;
III – Razão social da licitante, endereço completo, CNPJ, telefone, fac-símile, e-mail, nome
do banco, código da agência e o número da conta-corrente e os dados do responsável legal pela
proposta;
IV – Prazo de validade, não inferior a sessenta dias, a contar da data de abertura desta
licitação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente o
prazo de sessenta dias;
V – Dados do Representante que firmará o Contrato, contendo nome, nacionalidade,
naturalidade, estado civil, profissão, identidade e órgão expedidor, CPF, domicílio e e-mail; e
10.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.
10.6 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de omissão ou qualquer outro pretexto.
10.7 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
10.8 A simples apresentação da proposta implica submissão a todas as condições estipuladas
neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância da legislação.
10.9 Havendo discordância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão
considerados estes últimos, devendo o Pregoeiro proceder às retificações necessárias.
10.10 Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero,
incompatível com os preços de mercado, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites
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mínimos.
11.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, forem omissas ou
apresentarem irregularidades insanáveis.
11.2 A eventual desclassificação de propostas será fundamentada e registrada no sistema
eletrônico (Licitações-e), com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
11.3 O sistema eletrônico (Licitações-e) ordenará, automaticamente, as propostas classificadas
pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase competitiva.
12.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1

Para julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global.

12.2 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do lance de
menor valor e decidirá sobre sua aceitação e a proposta adequada ao lance ofertado deverá ser
encaminhada no prazo de vinte e quatro horas, a partir da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico (Licitações-e), para os e-mails cpl@mpal.mp.br e mpal.licitacoes@gmail.com, em
conformidade com o disposto nos termos deste Edital.
12.3 Sendo aceitável a proposta da licitante detentora da melhor oferta, ela deverá comprovar, de
imediato, sua situação de regularidade fiscal.
12.4 Se o lance de menor valor e a proposta não forem aceitos, ou se a licitante detentora da
melhor oferta desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará o lance subsequente e a
respectiva proposta, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de um lance e proposta que atendam a este
Edital e seus Anexos.
12.5 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
12.5.1 Nos casos em que forem detectados erros ou inconsistências nas planilhas apresentadas,
durante a análise da aceitação da proposta, o Ministério Público do Estado de Alagoas poderá
determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se
possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja
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majoração do preço proposto.
12.6 Caso exista algum fato que impeça a participação de alguma licitante, ou o mesmo tenha
sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será
desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
12.7 Encerrada a etapa de aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação da empresa,
conforme a documentação enviada, nos termos do Edital.
13.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

13.1 A habilitação da licitante detentora da melhor oferta poderá ser verificada on-line nos sites
oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões.
13.2 As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial do item anterior deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.
13.3 Além da condição estabelecida no item 13.1, a licitante detentora da melhor oferta
deverá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do encerramento da fase de
lances, os Documentos de Habilitação constantes no item 6 do Anexo I deste Edital – Termo de
Referência.
13.3.1 As licitantes deverão apresentar ainda a seguinte documentação complementar:
I – Declaração, sob as penas da lei, de inexistência de fato que possa impedir a sua
habilitação neste procedimento licitatório, conforme modelo constante do Anexo III;
II – Declaração, sob as penas da lei, de que não possui em seu quadro de pessoal e nem
utilizará, sob qualquer pretexto: profissionais com idade inferior a dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou com idade inferior a dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo constante do Anexo IV;
III – Declaração de cumprimento das condições de habilitação, conforme modelo constante
do Anexo V;
IV – Caso a licitante se enquadre como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº
123, de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, conforme modelo constante do Anexo VII.
V – Declaração de atendimento à Resolução nº 37/2009, do Conselho Nacional do
Ministério Público, conforme modelo constante do Anexo VIII.
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VI – Declaração de vistoria, conforme modelo constante do Anexo IX, caso entenda
necessário conhecer a atual situação das instalações dos locais onde os serviços serão executados, o
que dará o conhecimento mínimo necessário para apresentar proposta adequada, sendo a mesma
facultativa;
VII – Declaração de conhecimento das condições, conforme modelo constante do Anexo X,
caso não realize a vistoria mencionada no item anterior.
13.4 A documentação referente à habilitação deverá ser apresentada por meio de mensagem nos
e-mails cpl@mpal.mp.br e mpal.licitacoes@gmail.com, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, e os originais deverão ser encaminhados, ou comprovado seus envios, ao Ministério Público
do Estado de Alagoas, dentro de 03 (três) dias úteis, com a proposta de preços atualizada.
13.5 Havendo alguma restrição na regularidade fiscal das microempresas (ME) ou das empresas
de pequeno porte (EPP), será concedido um prazo de 05 (cinco) dias, contado do momento em que
a licitante foi declarada vencedora do procedimento licitatório, prorrogáveis por igual período, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
13.6 A não-regularização da documentação fiscal, nos prazos previstos no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666,
de 1993, sendo facultado ao Ministério Público do Estado de Alagoas convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
13.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos neste Edital e em seus Anexos.
13.8 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada, salvo se a
licitante for microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa.
13.9 Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de
procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
13.10 Como condição para a contratação, a licitante detentora da melhor oferta deverá manter as
condições de habilitação.
13.11 Se o licitante detentor da melhor oferta não atender às exigências de habilitação, os demais
licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas condições de suas
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respectivas ofertas, sem prejuízo da análise do Pregoeiro quanto à aceitabilidade da proposta, objeto
e valor.
13.12 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor e, após, ser-lhe-á adjudicado o objeto desta licitação, pelo próprio Pregoeiro, ou, na
hipótese de existência de recursos, pela autoridade competente do Ministério Público do Estado de
Alagoas.
13.13 Quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de oito
dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato
inabilitatório. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não
aceitos.
13.14 Da sessão pública deste Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os
licitantes credenciados, as propostas apresentadas, lances ofertados, a ordem de classificação, a
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser ela
assinada, ao final, pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.
13.15 Ao final da sessão pública deste Pregão, na hipótese de o objeto ser adjudicado pelo
Pregoeiro ao licitante declarado vencedor, os autos serão encaminhados à autoridade competente
para homologação do procedimento licitatório.
13.16 Na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados à autoridade
competente, a qual, após julgá-los, adjudicará e homologará o objeto da licitação ao licitante
vencedor.
14.

DOS RECURSOS

14.1 Após a declaração do licitante vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de até vinte e quatro horas,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de interpor recurso contra alguma decisão do
Pregoeiro, devendo a licitante registrar os motivos de sua manifestação em campo próprio do
sistema eletrônico (Licitações-e) denominado Acolhimento de Recurso.
14.1.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
14.2 Ao final da sessão pública, será concedido à licitante que manifestou a intenção de interpor
recurso o prazo de três dias para apresentação das razões, através dos e-mails cpl@mpal.mp.br e
mpal.licitacoes@gmail.com, ficando as demais licitantes, a partir da divulgação destas pelo
Pregoeiro, intimadas a, querendo, apresentar contrarrazões, em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista dos autos, no endereço constante
neste Edital.
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14.3 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
14.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.

DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA

15.1 O custo total máximo estimado para a contratação do objeto deste procedimento licitatório é
de R$ 1.201.076,91 (um milhão, duzentos e um mil, setenta e seis reais e noventa e um centavos),
estimado nos autos do Processo nº 863/2018.
16.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 As despesas decorrentes deste processo poderão correr à conta da dotação orçamentária do
Ministério Público Estadual, inclusas no PPA 2016-2019, no programa de trabalho
03.122.0003.2107.0000 – Manutenção das atividades do Ministério Público, natureza da despesa:
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.
17.

DA FISCALIZAÇÃO

17.1 A fiscalização da execução do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora será
exercida por representante do Ministério Público do Estado de Alagoas, designado pela
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
17.1.1 Caberá ao gestor do Contrato as atribuições presentes nos Anexos I e VI – Termo de
Referência e Minuta do Contrato, respectivamente.
18.

DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento do objeto desta licitação e futura contratação seguirá as normas constantes nos
Anexos I e VI – Termo de Referência e Minuta do Contrato, respectivamente.
19.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as constantes dos Anexos I e VI – Termo
de Referência e Minuta do Contrato, respectivamente.
20.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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20.1 O prazo contratual será de 12 (doze) meses consecutivos a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em
conformidade com o Art. 57, inciso II da Lei de Licitações e Contratos, através de aditamentos
contratuais, observados os requisitos presentes nos Anexos I e VI – Termo de Referência e Minuta
do Contrato, respectivamente.
21.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

21.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
22.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 A licitante que deixar de entregar documentação ou apresentá-la com conteúdo falso, ensejar
o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das demais penalidades previstas e cominações legais aplicáveis;
22.2 O atraso injustificado na execução do objeto a ser celebrado ou o descumprimento das
obrigações estabelecidas sujeitarão a licitante vencedora contratada à multa de 0,33% (zero vírgula
trinta e três por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, sobre o valor total da contratação, até o
máximo de 20% (vinte por cento), conforme regulamentado pelo Ato PGJ nº 01, de 8 de janeiro de
2016.
22.3 Pelos descumprimentos das obrigações, a licitante vencedora estará sujeita às sanções
administrativas relacionadas no Anexo VI deste Edital;
22.4 No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa;
22.5 Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser
inscrito na dívida ativa e cobrado judicialmente;
22.6 Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora, será
ela penalizada com multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta, a ser
recolhida no prazo de cinco dias, contado da comunicação oficial, assegurados o contraditório e a
ampla defesa;
23.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1

Este Edital e seus Anexos, bem assim a proposta da licitante vencedora, farão parte
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integrante do Contrato, independentemente de transcrição;
23.2 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior do Ministério Público do Estado de
Alagoas, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar no ato da sessão pública;
23.2.1 Quando a decisão do Pregoeiro depender de análise e estudos técnicos para os quais não
tenha conhecimento, poderá recorrer aos pareceres técnicos das áreas e órgãos do Ministério
Público do Estado de Alagoas, para orientar sua decisão;
23.3 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões
de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la, por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, ouvida a Consultoria
Jurídico-Administrativa do Ministério Público do Estado de Alagoas, ficando, em qualquer caso,
assegurado o contraditório e a ampla defesa prévia às licitantes;
23.4 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Ministério Público do Estado de Alagoas não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do procedimento licitatório;
23.5 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
23.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do procedimento licitatório na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que
não haja comunicação em contrário do Pregoeiro;
23.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
normal no Ministério Público do Estado de Alagoas;
23.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta durante a realização da sessão pública;
23.9 As normas que disciplinam este Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse do Ministério Público do Estado
de Alagoas, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
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23.10 É proibida a veiculação de publicidade acerca da presente contratação, salvo se houver
prévia autorização do Ministério Público do Estado de Alagoas;
23.11 Se necessário for e a critério do Ministério Público do Estado de Alagoas, poderá ser
solicitada a execução do objeto em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, sendo
comunicada previamente a licitante vencedora contratada;
23.12 No caso de ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a licitante vencedora
contratada adotará as providências necessárias no sentido de preservar o Ministério Público do
Estado de Alagoas e mantê-lo a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de
qualquer natureza;
23.13 A ausência de comunicação por parte do Ministério Público do Estado de Alagoas, referente
a irregularidades ou falhas, não exime a licitante contratada das responsabilidades determinadas
neste Edital;
23.14 Demais informações referentes a este Pregão poderão ser obtidas na Seção de Licitações do
Ministério Público do Estado de Alagoas, na Rua Doutor Pedro Jorge Melo e Silva, 79, Poço, CEP
57035-670 – Maceió-AL, por meio do telefone (82) 2122-3541 ou e-mails cpl@mpal.mp.br e
mpal.licitacoes@gmail.com;
23.15 Serão disponibilizados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.mpal.mp.br, na opção
“Licitações MPE”, os esclarecimentos, as impugnações e suas respectivas respostas;
23.16 A adjudicação e a homologação desta licitação não implicarão direito à contratação;
23.17 Para as demais condições de contratação, deverão ser observadas as disposições constantes
neste Edital e seus Anexos;
23.18 As questões decorrentes da execução deste Edital e seus Anexos, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, foro da Comarca
de Maceió-AL;
23.19 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo I

Termo de referência.

Anexo II

Modelo de proposta comercial.

Anexo III

Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo.

Anexo IV

Modelo de declaração de cumprimento do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666,
de 1993.
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Anexo V

Modelo de declaração de cumprimento das condições de habilitação.

Anexo VI

Minuta de contrato.

Anexo VII

Modelo de termo de opção/declaração para microempresa e empresa de pequeno
porte.

Anexo VIII Modelo de declaração de atendimento à Resolução nº 37/2009, do CNMP.
Anexo IX

Modelo de declaração de vistoria.

Anexo X

Modelo de declaração de conhecimento das condições.

Maceió, AL, 25 de abril de 2018.

ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA NETO
Procurador-Geral de Justiça
FERNANDO ANTÔNIO VASCO DE SOUZA
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa de engenharia para executar serviços comuns de conservação, de
engenharia, reparos, consertos e manutenções prediais, de equipamentos que fazem parte de sua
estrutura física, divisórias e equipamentos de segurança, com materiais necessários, de forma
preventiva e corretiva, voltadas à conservação e modernização das edificações utilizadas pelo
Ministério Público do Estado de Alagoas.
1.2 Os serviços serão prestados/executados, nas edificações cujos dados estão discriminados no
quadro abaixo, com a devida estimativa dos respectivos custos.

Edificação

Distância
Área de Área do
em km (em
construção terreno Valor estimado
relação a
(m²)
(m²)
Maceió)

1

Prédio Sede da Procuradoria-Geral de
Justiça

-

6.686,27

847,94

R$ 569.883,73

2

Promotoria de Justiça de São Miguel
dos Campos

58

607,65

900,00

R$ 119.055,27

3

Promotoria de Justiça de Boca da
Mata

75

204,89

435,54

R$ 96.656,19

183

58,44

274,68

R$ 27.603,04

4 Promotoria de Justiça de Traipu
5

Promotoria de Justiça de Limoeiro de
Anadia

109

217,15

586,50

R$ 98.251,22

6

Promotoria de Justiça de Matriz de
Camaragibe

84

204,89

295,20

R$ 86.656,19

7 Promotoria de Justiça de Piranhas

283

236,36

348,47

R$ 30.750,44

8 Promotoria de Justiça de Maragogi

130

225,90

414,00

R$ 49.389,59

9

Promotoria de Justiça de Pão de
Açúcar

237

139,40

104,28

R$ 18.135,94

10

Promotoria de Justiça de Marechal
Deodoro

28

171,72

200,81

R$ 17.340,77

105

160,38

160,38

R$ 15.865,44

11 Promotoria de Justiça de Porto Calvo
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Distância
Área de Área do
em km (em
construção terreno Valor estimado
relação a
(m²)
(m²)
Maceió)

Edificação

12

Promotoria de Justiça de Santana do
Ipanema

13

Anexo I do Prédio Sede
Procuradoria-Geral de Justiça

210

310,30

323,00

R$ 20.370,03

-

732,85

1.702,00

R$ 9.435,00

129

1.190,39

4.491,35

R$ 7.420,00

-

810,80

405,40

R$ 5.800,21

16 Promotoria de Delmiro Gouveia

295

101,75

101,75

R$ 5.684,33

17 Promotoria de Rio Largo

22

358,75

1.800,00

R$ 7.102,11

18 Promotoria de Justiça de Penedo

168

201,30

201,30

R$ 3.412,88

138

152,00

170,13

R$ 5.621,56

-

1.498,07

6.500,00

R$ 6.642,97

da

14 Promotoria de Justiça de Arapiraca
15 Centro de Apoio Operacional – CAOP

19

Promotoria de Justiça de Palmeira dos
Índios

20 Promotoria de Justiça da Capital
Total

R$ 1.201.076,91

1.3. O valor estimado para cada unidade acima fora embasado em casos concretos frutos das
manutenções prediais executadas pela Seção de Engenharia durante o exercício de 2017, assim
como por caderno de serviços e custos elaborado por consultoria contratada, acrescidos do
percentual de BDI de 25,00%, obtido utilizando-se a metodologia que tem como referência o
Acórdão 2622/2013 – TCU (Plenário).
1.4. O percentual de desconto a ser registrado na proposta refere-se ao desconto sobre os serviços da
tabela SINAPI, e na sua falta ORSE e na sequência cotações de mercado, o qual servirá de base
durante toda a vigência contratual.
1.5. Quanto ao percentual estimativo do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas apurados à luz da
realidade da proponente, observe a impossibilidade do repasse do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que por serem considerados
encargos de natureza personalíssima, não podem ser repassados à Administração, nos termos do
Acórdão TCU 950/2007 – Plenário, ratificado por reiterados entendimentos posteriores. Por este
motivo estes custos deverão ser suportados por valores inseridos na taxa de despesas indiretas e
margem de lucro.
1.5. A Administração não se obriga a realizar serviços que atinjam a totalidade do valor estimado e
somente serão pagos os valores efetivamente realizados.
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2. DA CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO PERANTE A LEI DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
a) Serviços comuns de engenharia;
b) Execução indireta;
c) Licitação na modalidade Pregão Eletrônico.
3. JUSTIFICATIVAS
3.1. Registre-se primeiramente que o Ministério Público do Estado de Alagoas possui contratação
similar processada através dos autos do processo administrativo nº 127/2015, originando o contrato
nº 023/2017, vigente até 18 de julho de 2018, porém, salientando que os recursos deste contrato
estão sendo finalizados em Março/2018, com as duas últimas obras de serviços comuns de
engenharia em Promotorias, portanto necessitando de nova contratação para continuação da
execução dos serviços necessários deste Órgão Ministerial.
3.2. Esta iniciativa objetiva solucionar a continuidade dos serviços de engenharia em comento, pois,
causariam prejuízos imensuráveis ao Ministério Público, primordialmente no que tange ao
cumprimento da garantia da infraestrutura física adequada e apropriado para desenvolvimento das
atividades deste Órgão.
3.3. Ressalte-se também, que o Ministério Público não possui em seu quadro funcional servidores
especializados para a execução “braçal” dos serviços em comento. Exemplifiquemos:





Manter as todas as instalações físicas em adequado estado de conservação;
Garantir o ininterrupto e perfeito funcionamento de todas as edificações em uso por este
Órgão;
Promover as imediatas correções tão logo detectadas as falhas, desgastes ou defeitos na
estrutura física dos prédios utilizados;
Efetivar a recuperação de suas características funcionais e estéticas.

3.1.1. Assim, como fruto destas incessantes buscas, surgiu a concepção da formulação de um
contrato que possibilite a execução das atividades de serviços de manutenção predial, de
conservação, das instalações, de consertos, de reparações.
3.2. Registre-se que a adoção como referência de preços está alinhada de acordo com a composição
de preços unitários obtido no SINAPI e que sejam menores ou iguais aos valores constantes no
respectivo sistema, aplicando o desconto ofertado e acrescido do percentual do BDI.
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3.2.1. Adotar-se-á o último preço disponível SINAPI ou seu substituto, vigente à época da proposta
no processo licitatório.
3.2.2. As ordens de serviços serão confeccionadas com o detalhamento dos preços unitários e seu
controle, medição e pagamento estarão vinculados aos serviços efetivamente executados.
3.2.2.1. Os valores registrados neste Termo de referência para fins de balizamento das propostas são
meramente estimativos, não ensejando a obrigatoriedade da Administração executá-los em sua
integralidade.
3.3. Neste sentido a Seção de Engenharia promoverá o planejamento de contratação de empresa de
engenharia para a exclusiva realização dos presentes serviços, por meio de lavratura de ordens de
serviços e seu respectivo pagamento após medição e confirmação dos resultados alcançados. Para
tanto, adotou-se como parâmetro de composição dos preços unitários o sistema SINAPI.
3.5. O valor de cada ordem de serviço será obtido da soma dos custos unitários de insumos ou
serviços, que deverão ser iguais ou menores que seus correspondentes no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado pela Caixa
Econômica Federal na rede mundial de computadores. Aplicando-se o desconto ofertado na
proposta e, posteriormente, incidindo o BDI proposto.
4. DA EXECUÇÃO
4.1. O objeto será executado diretamente pela Contratada, sendo admitida subcontratação apenas
para as atividades complementares.
4.2. A subcontratação deverá ser precedida da aprovação da fiscalização da Contratada. As empresas
subcontratadas cumprirão com o mesmo rigor as obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem
assim, quanto ao uso de EPI.
4.3. A execução dos serviços atenderá aos projetos, especificações e as diretrizes adotadas pela
fiscalização da Contratada.
5. DOS SERVIÇOS
5.1. O valor estimado e máximo aceitável nas propostas para execução dos serviços é de R$
1.201.076,91 (um milhão, duzentos e um mil, setenta e seis reais e noventa e um centavos).
5.2. Os valores estimados para a contratação pretendida servirão como balizamento para julgamento
do presente certame, cabendo ao Contratante a definição e a estipulação dos quantitativos totais dos
serviços a serem executados durante a vigência do contrato, sempre fundamentado por estudos de
viabilidade técnica, não estando o Contratante obrigado a executá-los totalmente, ou, podendo
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ainda, fazer supressões e compensações dos valores entre as mais diversas unidades ministeriais,
bem como acréscimos, observando para isto, o limite máximo do valor global contratado, a
disponibilidade orçamentária e as regras estabelecidas na legislação pátria, neste instrumento e seus
anexos.
5.3. Entenda-se como unidades utilizadas pelo Ministério Público qualquer edificação, própria ou
de terceiros, onde são prestadas as atividades ministeriais e/ou administrativas, conforme relação
constante deste Termo de Referência.
5.4. Qualquer nova edificação, própria ou de terceiros, que vier a ser inserida no rol das edificações
em uso pelo Ministério Público durante a vigência do contrato, o integrarão automaticamente, e as
edificações porventura excluídas estarão fora do contexto da contratação.
5.5. Entendam-se como serviços de manutenção predial, as atividades de manutenção executadas
antes (manutenção preventiva) ou após (manutenção corretiva) à ocorrência de falha ou de
desempenho insuficiente dos componentes da edificação.
5.6. Entenda-se como conservação, as atividades de desempenho técnico destinadas a preservar as
características de desempenho técnico e funcionamento dos componentes da edificação.
5.7. Entendam-se como adaptações de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, mecânicas, de
refrigeração e físicas, consertos, reparações e manutenção predial, bem como para as demais
definições dos serviços a serem executados, constantes neste instrumento e seus anexos, as
terminologias, recomendações, procedimentos e orientações constantes no Manual de Obras
Públicas-Edificações, práticas da Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio – SEAP e
Secretária de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI;
5.8. Entendam-se como serviços de engenharia, segundo a Orientação Técnica – IBRT 02/2009, do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, toda atividade que necessite da participação e
acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal 5.194/66, tais
como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda,
demolir.
5.9. No caso concreto, para as contratações de serviços comuns de engenharia o objetivo
preponderante é a mão de obra, onde não existirão modificações significativas, de modo que, em
face da dificuldade de precisar o exato nível percentual de intervenção, que seja analisado caso a
caso, dentro da conveniência administrativa típica ao gestor público, que deverá ser razoável, ou
seja, adotar sua conduta dentro dos parâmetros comuns da experiência, pois, pela pouca
representatividade na diferença entre obra e serviço, conforme discrimina a Lei, não parece possível
que se consolide um conceito geral, sem elementos concretos que permitam a justificativa do
conceito adotado.
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5.9.1. Está incluída nos serviços de manutenção a execução de pequenos reparos e ajustes nas
instalações visando atender as necessidades de funcionamento específico que venham a surgir no
decorrer do uso do prédio, como manutenção, substituição e relocação de divisórias, bancadas e
equipamentos, assim como abertura de vãos de até 4,5 m², que não afetem a estrutura do prédio,
com priorização em situações de urgência e solicitações da Seção Engenharia deste Órgão.
5.9.2. Síntese das tarefas: serão desenvolvidos serviços de manutenção em cada unidade predial nas
áreas de instalações civis (alvenaria, janelas, grades, portas e portões, pisos, cobertas, lajes,
estruturas etc); instalações hidráulicas; bombas d’água em geral; instalações elétricas (inclusive
subestações, geradores e quadros); redes internas de telefonia; passagens de cabos da rede lógica e
racks; para-raios; comunicação visual; reparos; ajustes em divisórias e bancadas, entre outros. As
tarefas serão realizadas com base na descrição das rotinas básicas de manutenção e nas
periodicidades definidas pela Contratante, e/ou sempre que ocorram fatos que determinem as
intervenções.
5.10. Os serviços serão autorizados por meio de ordem de serviços e seus valores serão obtidos na
Tabela SINAPI contratual, com abrangência nacional, localidade Maceió, vínculo nacional Caixa e
subsidiariamente com conveniado, mediante aplicação do desconto ofertado, acrescido do BDI –
Benefícios e Despesas Indiretas.
5.11. É expressamente vedada a realização por meio do contrato decorrente deste certame a
construção de novas unidades ministeriais e intervenções que alterem as características da
edificação.
5.11.1. Caberá à Contratada executar, sempre que solicitado pelo Contratante, serviços de
remanejamento e instalação de novos pontos de rede lógica, elétrica, telefonia, hidráulica, bem
assim todos os itens manutenidos. Fica esclarecido que os serviços relacionados neste item não
poderão ter características de reforma com ampliação do imóvel, caso em que o Ministério Público
de Alagoas deverá promover a contratação por meio de procedimento licitatório específico.
5.12. Se porventura, durante a execução contratual for necessária a execução de serviços não
constantes no SINAPI, estes terão como referência para a formação de preços o sistema ORSE do
Governo de Sergipe ou ainda mediante a realização de pesquisa do mercado para a confecção de
composição de preços unitários próprios. Qualquer que seja a fonte de pesquisa preços adotada, será
aplicado o desconto ofertado, acrescido do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas.
5.13. Os materiais necessários à execução deverão ser fornecidos pelo Contratado, nos termos do
Contrato, os quais serão pagos mensalmente pela Contratante, após sua aplicação e medição,
juntamente com os serviços realizados.
5.14. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de
primeira linha e qualidade ou similares (mesma qualidade técnica), e estarem de acordo com as
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especificações que serão elaboradas pela fiscalização e com os materiais já utilizados nas
instalações.
5.15. No caso de não haver indicação de marca como padrão de referência, deverão ser observadas
as marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados nas edificações do Contratante; ou,
em não havendo mais aquela marca no mercado (retirada de linha de fabricação ou outro motivo
justificável), a substituição deverá ocorrer por material de critério (parâmetros qualitativos) de
desempenho igual ou superior, após aprovação da fiscalização do Ministério Público.
5.16. Antes da aplicação de quaisquer materiais, estes deverão ser submetidos à apreciação da
fiscalização, principalmente no caso de materiais similares em qualidade técnica.
5.17. Os serviços de manutenção deverão serão realizados sob a forma de prestação continuada ou
intermitente, programada ou eventual por equipes operacionais, definidas para o tipo de atividade
desenvolvida ou para a solução de situações específicas, todas supervisionadas por profissionais de
nível superior da Contratada, que assumirão a responsabilidade técnica pela execução dos serviços.
5.18. A Contratada deverá providenciar o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e
equipamentos, necessários à prestação dos serviços conservações, reparações, consertos, instalações
e manutenções prediais e de seus equipamentos, de forma preventiva e corretiva, preditiva, em
conformidade com especificações, normas técnicas e demais condições constantes deste Termo de
referência e aquelas fornecidas pela Contratada através de seu gestor e fiscal.
5.19. Todos os profissionais serão alocados pela futura empresa contratada, apenas por ocasião da
realização dos serviços programados e após sua conclusão retornam à sede da empresa contratada
ou ao seu local de origem, não havendo, portanto, qualquer vínculo com este Ministério Público,
não caracterizando mão de obra residente.
5.20. A Contratada deverá disponibilizar, quando solicitada, profissionais qualificados na cidadesede de cada unidade ministerial, para atender as demandas consideradas críticas. Entendam-se
como demandas críticas aquelas situações que caracterizem uma necessidade iminente da realização
de qualquer serviço, decorrente de acidentes, incidentes ou a ocorrência de qualquer imprevisto que
gere qualquer prejuízo ou perigo e exijam rápida intervenção por parte do contratado no sentido de
eliminar as causas dos respectivos problemas. Estes serviços serão pagos em planilha própria, por
unidade ministerial, com a devida comprovação da solicitação.
5.21. O prazo de início de atendimento das Ordens de Serviços será de 5 (cinco) dias úteis contados
a partir da data do seu recebimento. Neste ato, a Contratada deverá ajustar com a Contratante o
prazo máximo de execução dos respectivos serviços.
5.22. Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, desde que previamente informado e
aprovado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato.
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5.23. Todos os empregados da Contratada deverão desenvolver suas atividades devidamente
uniformizados, exceção feita aos engenheiros.
5.24. Os empregados da Contratada deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.)
adequados às suas atividades, bem como estarem permanente e devidamente uniformizados de
forma condizente com sua circulação nos ambientes do Contratante.
5.25. Deverá ser providenciada a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. ou Registro de
Responsabilidade Técnica – R.R.T., específica para o objeto deste contrato, do responsável técnico
pela execução dos serviços conforme dispõe o Art. 1º da lei 6496/77 e Art. 3º da Resolução nº
307/86 – CONFEA, assim como a cada serviço de maior complexidade indicado pela Contratante.
5.26. Se durante a vigência contrato houver troca do responsável técnico, este fato deverá ser
previamente informado à Fiscalização e será providenciada nova A.R.T. ou R.R.T, conforme
disciplina a Resolução nº 307/86 – CONFEA.
5.27. A Contratada deverá se submeter 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 das equipes, controles de emprego de materiais ou
outros, e cronograma dos serviços demandados. Quanto aos serviços de maior tempo de execução,
deverá ser apresentado cronograma de etapas, conforme indicação da Contratante.
5.28. A Contratada deverá manter durante a vigência de todo o contrato, profissionais com os bons
requisitos de qualificação mínima apresentada na proposta.
5.29. A Contratada deverá indicar o seu representante (preposto) perante o Contratante, que poderá
ser substituído, desde que previamente informado ao Gestor do Contrato.
5.30. A finalidade precípua da contratação dos serviços será a de manter as instalações prediais em
perfeito estado de conservação, propiciando um ininterrupto funcionamento e detecção de desgastes
ou defeitos para sua imediata correção.
6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação:
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados,
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em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de
documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND – Certidão Negativa de Débito, emitida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certidão de
Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede da
licitante;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).
6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA/AL, em nome da empresa, validade na data do
recebimento dos documentos de habilitação, emitida pelo CREA na jurisdição da sede da licitação;
b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de serviços inerentes às
atividades abaixo descritas, observando-se a habilitação profissional do responsável e respectivos
atestados referente a execução de manutenção, e entenda-se que na área de construção civil poderá
ser aceito o termo reforma, desde que apresentada a lista dos serviços realizados para análise do
Pregoeiro, de modo a aferir se é compatível com os serviços a serem contratados em: construções
prediais e recuperação estrutural; instalações elétricas (baixa tensão, gerador, subestação aérea e
abrigada); instalações hidrossanitárias; instalações Lógico/Telefonia; instalações de combate ao
incêndio pânico; instalações CFTV/TV e de SPDA, devidamente registrado(s) no CREA (ART) ou
acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em
27

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES
nome do profissional de nível superior legalmente habilitado para cada atividade descrita, integrante
do quadro permanente da licitante ou indicado na qualidade de membro da equipe técnica, onde
fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de serviços técnicos. Sendo o
profissional indicado, obrigatoriamente, o responsável técnico pela execução dos serviços ora
contratados, bem assim o respectivo termo de concordância com a indicação, conforme modelo a
seguir:
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
Tendo examinado o edital do Pregão Eletrônico nº ____/2018, eu, ___(nome do
profissional)___, portador da carteira e registro no CREA/CAU número ____, declaro estar ciente e
de acordo com a minha indicação pela empresa ___(razão social da Empresa Licitante)___, como
responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.
Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiência:
NÚMERO DO
REGISTRO/ÓRGÃO

RESUMO DO
SERVIÇO
EXECUTADO

LOCAL DO SERVIÇO

Maceió/AL, de

CONTRATANTE

de 2018.

Profissional
(nome e assinatura)
Representante legal da empresa licitante
(nome e assinatura)
Observação: serão considerados as ART’s de manutenção conforme habilitação técnica abaixo:
•
•
•
•

Construções prediais e recuperação estrutural – engenheiro civil;
Instalações elétricas (baixa tensão, gerador, subestação aérea e abrigada) – engenheiro
eletricista;
Instalações hidrossanitárias – engenheiro civil ou sanitarista;
Instalações lógico/telefonia/CFTV/TV – engenheiro eletricista ou de telecomunicação;
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•
•

Instalações de combate ao incêndio e pânico – profissional de nível superior com
especialização em engenharia de segurança;
Instalações de SPDA – engenheiro eletricista.

b.1) O vínculo entre profissional e a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de contrato de
trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato de prestação de
serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou ato
administrativo de nomeação ou designação do qual constem a indicação do cargo ou função técnica,
o início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.
c) A Contratada deverá declarar conhecer tanto as distâncias das edificações em relação a sua sede,
quanto o estado atual da estrutura/situação física em que se encontram, bem assim, as
peculiaridades municipais locais, em relação, por exemplo, ao fornecimento de água, de energia,
das condições de acesso ao prédio do Ministério Público, à captação de mão de obra local, caso
necessário, dentre outras; objetivando assim, evitar quaisquer alegações de dificuldade na prestação
dos seus serviços com base nestes argumentos.
d) Apresentar declaração de vistoria dos locais previstos para execução dos serviços licitados.
d.1) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nos locais onde os serviços serão
executados, podendo o agendamento ser efetuado previamente.
d.1.1) A empresa poderá examinar as interferências existentes na área onde serão realizados os
serviços, podendo visitar o local, até o último dia útil da data anterior à sessão inaugural do certame,
conferindo os serviços para compor o seu preço, analisando todas as dificuldades para a execução
dos mesmos. A realização da vistoria prévia no local será realizada através de seu representante
técnico devidamente habilitado.
d.1.2) A vistoria poderá ser agendada junto à Seção de Engenharia, por meio do telefone (82) 21223540.
d.2) O fato de não ser obrigatória a vistoria não exime a licitante das obrigações pertinentes à
prestação dos serviços, nem as impede de fazê-la para tomarem conhecimento das condições
inerentes aos serviços.
e) Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.
f) Apresentar declaração da licitante indicando um responsável técnico (engenheiro) para o
acompanhamento da execução dos serviços, com experiência em trabalhos similares, devidamente
comprovado pelo CREA competente. Sendo o profissional indicado, obrigatoriamente, o
responsável técnico pela execução dos serviços ora contratados, preenchendo também o termo de
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compromisso do item 6.3, “b”.
6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.4.1. Certidão Negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
6.4.2. Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que
comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios. Será considerado aceito como na forma da lei o balanço patrimonial assim
apresentado:
a) Exemplar de página de Diário Oficial ou outro jornal ou cópia autenticada da mesma, em que
conste o Balanço Patrimonial da empresa.
b) Cópia autenticada do balanço, extraída do Livro Diário, este devidamente autenticado pela Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante, acompanhado inclusive dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro diário do qual foi extraído.
c) Cópia ou fotocópia do balanço devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial.
6.4.3. Para efeitos de avaliação da boa situação financeira do licitante, serão avaliadas as
demonstrações de liquidez corrente, liquidez geral e Solvência Geral, realizando-se cálculos de
índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas:
A) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um):
LG = [(Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo)] / [(Passivo Circulante) + (Exigível a
Longo Prazo)]
B) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,0 (um):
SG = (Ativo Total) / [(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)]
C) Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um):
LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)
6.4.4. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, anexados ao
balanço, e assinado pelo contador da empresa.
6.4.5. As empresas recém-constituídas, que ainda não tiveram completado um exercício financeiro,
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deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura, assinados por
profissional legalmente habilitado.
6.4.6. Deverá comprovar que possui capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação com BDI, conforme dispõe o § 3º do art. 31 da Lei
8.666/93, por meio de memorial de cálculos.
7. DAS PROPOSTAS:
a) Valor estimado, desconto ofertado, BDI e valor global conforme quadro abaixo:
A – Valor global estimado dos serviços sem BDI R$ 960.861,53
B – Desconto - %

_________% R$

C – Subtotal (A – B)

R$

D – BDI

_________% R$

Valor total (C+D)

R$

a1) Valor estimado da contratação para o período de vigência do contrato, tendo por base os preços
estabelecidos na tabela SINAPI, na forma estatuída acima;
a2) O percentual de desconto a ser registrado na proposta refere-se ao desconto sobre a tabela
SINAPI ou aquela que a substituir, o qual servirá de base durante toda a vigência contratual;
a3) BDI – Benefícios e Despesas Indiretas apurados à luz da realidade da proponente, observando a
impossibilidade do repasse do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da CSLL – Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, em obediência ao Acórdão TCU nº 950/2007, ressalvados os casos de
impostos faturados nos termos do Acórdão 2.586/2007.
a4) O valor global proposto será apurado da seguinte forma: Valor estimado sem BDI, deduzido do
desconto ofertado e acrescido do BDI indicado.
7.1. A Administração não se obriga a realizar serviços que atinjam a totalidade do valor estimado e
somente serão pagos os valores efetivamente realizados e devidamente atestados pelo fiscal e gestor
do contrato.
7.2. Detalhamento da composição do BDI (bonificação e despesas indiretas) a ser proposto deverá
ser composto de acordo com o Acórdão TCU nº 2622/2013 – Plenário, e, no que couber,
subsidiariamente pelo Decreto Estadual nº 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte
fórmula:
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário) – 20,34% a 25,00%
Descrição

Valores de referência %

BDI Adotado - %
(inserir
3º Quartil
percentuais)

1º Quartil

Médio

Administração Central (AC)

3,00%

4,00%

5,50%

0,00

Seguro e Garantia (S + G)

0,80%

0,80%

1,00%

0,00

Risco (R)

0,97%

1,27%

1,27%

0,00

Despesas Financeiras (DF)

0,59%

1,23%

1,39%

0,00

Lucro (L)

6,16%

7,40%

8,96%

0,00

Impostos ** (soma dos itens abaixo)
COFINS

0,00
Conforme legislação específica.

0,00

PIS

0,00

ISS***

0,00
TOTAL

0,00

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo
Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de
relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do
BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os
percentuais apresentados na tabela acima.
(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme
legislação vigente.
(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo
Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de
cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Considerar a planilha orçamentária SEM Desoneração.
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU –
Plenário
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Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos
7.3. Caso haja omissão dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos serviços
e da validade da proposta, mencionadas nas alíneas acima, serão considerados os prazos estipulados
no Instrumento Convocatório.
7.4. Os preços unitários deverão ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O preço
total da proposta deverá ser expresso tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este
último em caso de divergência.
Observações: Para efeitos de apresentação da proposta de preços, os tributos que integram o BDI,
especificamente em relação ao ISS, deverá ser informado considerando o município de Maceió,
com sua respectiva alíquota, compatíveis com o regime tributário adotado pelo licitante,
ressalvadas, caso haja possibilidade legal, as propostas apresentadas por empresas optantes pelo
regime tributário denominado “Simples Nacional”, de modo que o preço estimado dos serviços
poderá ser consolidado em quadro único.
Na fase da execução dos serviços, adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível
com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra,
observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e,
sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo
de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art.
88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
8. JULGAMENTO
8.1. Será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor valor global.
8.2. No caso de empate, entre quaisquer propostas, se couber, serão consideradas as regras de
desempate constantes no §2º da Lei 8.666/93, bem como na Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações posteriores.
9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1 O prazo contratual será de 12 (doze) meses consecutivos a partir da assinatura do contrato,
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podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em
conformidade com o Art. 57, inciso II da Lei de Licitações e Contratos, através de aditamentos
contratuais.
10. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
a) A Contratada se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores da
solidez e da segurança das obras, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93.
b) Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como
defeito de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela Contratada ou, caso o defeito
não seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da
compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
11. DAS OBRIGAÇÕES
11.1. DO CONTRATANTE:
11.1.1. Fica o Contratante obrigado a:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar os serviços dentro da
normalidade deste contrato.
b) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada aos lugares que se fizerem necessários à
execução dos serviços, devendo os mesmos estarem devidamente uniformizados.
c) Fiscalizar a execução dos serviços de que trata o presente ajuste, de acordo com as normas
estabelecidas na forma da Lei, sendo que esta fiscalização não isenta a Contratada de qualquer
responsabilidade.
d) Efetuar o pagamento de acordo com as regras deste instrumento convocatório.
e) Através do fiscal do contrato definir e estipular os quantitativos totais dos serviços a serem
executados, durante a vigência do contrato advindo dessa licitação, fundamentado por um estudo de
viabilidade técnica.
f) Aplicar as sanções decorrentes de eventuais inadimplementos parciais ou totais da Contratada na
forma prevista neste ajuste.
g) Cumprir todas as obrigações do contrato, bem como todas as exigências contidas no Edital e na
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Proposta de Preços, que sejam de inteira competência do Contratante.
11.2. DA CONTRATADA:
11.2.1. Assinar o instrumento de contrato no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a
convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, mediante solicitação circunstanciada
formalizada pelo proponente vencedora e aceita pela Administração;
11.2.2. Executar os serviços de engenharia, nas dependências das edificações em uso pelo
Contratante, em perfeita observância aos prazos e condições constantes nas ordens de serviços OS,
bem como nos cadernos de especificações formulados pelo Contratante;
11.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de
habilitação apresentadas durante a contratação;
11.2.4. Manter durante toda a execução dos serviços, os seus funcionários fardados, com crachá de
identificação e munidos dos respectivos EPI;
11.2.5. Garantir que os serviços serão refeitos sem ônus para o Contratante, caso não estejam de
acordo com as especificações e projetos;
11.2.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente;
11.2.7. Selecionar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando
elementos capazes para executar os serviços, tendo suas funções profissionais legalmente
registradas em suas carteiras de trabalho;
11.2.8. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus empregados,
direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente da
execução dos serviços;
11.2.9. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pelo
Contratante;
11.2.10. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências, objeto dos
serviços;
11.2.11. Manter no local objeto da execução, durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de
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tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, com a missão de garantir o bom
andamento dos serviços, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos
serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao
responsável pelo acompanhamento dos serviços do Contratante e tomar as providências pertinentes
para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
11.2.12. Indicar, na assinatura do contrato, 01 (um) preposto – Engenheiro responsável para o
contato entre a Contratada e a Contratante, para tratar de assuntos relativos aos serviços contratados
e que seja de pronto atendimento nos fins de semana, feriados e em casos excepcionais e urgentes,
através de serviço móvel celular ou outro meio similar;
11.2.13. Apresentar à Fiscalização do Contratante, sempre que solicitado, toda e qualquer
documentação comprobatória das obrigações trabalhistas decorrentes dos serviços relacionados à
presente contratação;
11.2.14. Apresentar ao Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de
Serviço Geral, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no
CREA/AL, bem como a matrícula (CEI) INSS, quando cabível;
11.2.15. 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 em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do Ministério Público do
Estado de Alagoas;
11.2.16. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a
este processo licitatório e respectivo contrato;
11.2.17. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comercias;
11.2.18. Arcar com o custo de qualquer serviço ou material para a execução dos serviços objeto
deste pregão, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos advindos de falhas ou danos
causados na execução dos serviços;
11.2.19. Durante a execução deste contrato, a Contratada deverá utilizar materiais solicitados nas
especificações e quantidades constantes nas ordens de serviço, observando e levando em
consideração a sua qualidade, podendo o Contratante recusar qualquer outro tipo de material que
não atenda ao solicitado.
11.3. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
11.3.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Ministério Público
especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as
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atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não,
por empresa terceirizada a ser contratada, fornecedora de mão de obra de profissional com registro
no CREA compatível com o serviço a ser executado.
11.3.2. Caberá ao Fiscal do contrato:
a) emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
b) verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao Gestor para autorizar os pagamentos;
d) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
e) dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
f) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato.
11.3.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser
solicitadas pelo fiscal ao Gestor, para a adoção das medidas que julgar necessárias.
11.3.4. Comunicar ao Gestor as irregularidades encontradas, situações que se mostrem
desconformes com o Edital ou contrato e com a lei.
11.3.5. A fiscalização será exercida pelo Contratante 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. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os
termos do edital.
11.3.6. Caberá ao Gestor do contrato:
a) prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
b) comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a
prestação de serviços e com antecedência razoável;
c) aprovar e dar encaminhamento para o pagamento de Faturas/Notas Fiscais atestadas pelo Fiscal;
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d) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual,
que tenham implicações na atestação;
11.3.6.1. Comunicar ao setor competente as irregularidades encontradas: situações que se mostrem
desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei, inclusive podendo solicitar aplicação da
penalidade prevista no contrato;
11.3.6.2. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual
deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
11.3.6.3. Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômicofinanceiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o
fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
11.3.6.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral
do Contrato pela Administração;
11.3.6.5. Alimentar as planilhas eletrônicas, referentes ao controle de saldo contratual,
responsabilizando-se por tais informações, inclusive disponibilizá-las sempre quando
cobradas/solicitadas;
11.3.6.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação,
nos termos da Lei;
11.3.6.7. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas
ou jurídicas;
11.3.6.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
11.3.6.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada,
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir.
12. DA EXECUÇÃO
a) Todo e qualquer serviço que não seja crítico/urgente, somente poderá ser iniciado após a
expedição da respectiva Ordem de Serviço e planilha preços.
b) Para a execução das demandas críticas/urgentes não será cobrada, necessariamente, a presença do
técnico ou engenheiro da Contratada.
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c) Ordens de serviços com valores acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deverão ser
autorizadas pelo gestor ou superior hierárquico.
d) As ordens de serviço serão acompanhadas de planilha de preços à luz da realidade contratual
(SINAPI – desconto contratado + BDI contratado), projetos (se for o caso), registros fotográficos, e
demais documentos que o fiscal julgar necessário.
13. DAS PENALIDADES
13.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou
dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla
defesa, nos termos do Decreto Estadual nº 4.054/2008:
13.1.1. Advertência;
13.1.2. Multa;
13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Ministério Público do Estado de Alagoas;
13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.2. As sanções previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 deste instrumento poderão ser
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas
de licitação ou dos contratos celebrados.
13.4. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipóteses:
13.4.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
13.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
13.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
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total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II
do art. 5º do supracitado Decreto;
13.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em
concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
13.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e
13.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.
13.5. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia
da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
13.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela
devidos ou cobrada judicialmente.
13.7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de
expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
13.8. Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada:
13.8.1. A aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não
superior a 5 (cinco) dias; e
13.8.2. Aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição.
13.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado o princípio
da proporcionalidade.
13.10. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de
serviços, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa na forma do
subitem 13.4.2.
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13.11. A multa prevista no subitem 13.4.5 não será aplicada nas hipóteses de rescisão contratual que
não ensejem sanções.
13.12. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a
participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
13.12.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;
13.12.2. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer via fax ou Internet, de forma provisória, quer em original ou
cópia autenticada, de forma definitiva;
13.12.3. Por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
13.12.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:
13.12.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;
13.12.4.2. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da
contratação; ou
13.12.4.3. For multada, e não efetuar o pagamento.
13.13. O prazo previsto no item 13.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.
13.14. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos
informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.
13.14.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os
prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e
impedimento aplicadas.
14. DAS MEDIÇÕES
14.1. As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação expressa da
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Contratada, que deverá elaborar e apresentar, impresso e em mídia magnética ou ótica, relatório do
serviço composto pelas planilhas de serviços efetivamente prestados no período, acompanhadas de
fotografias do antes e depois.
14.1.1. A nota fiscal correspondente a medição deverá ser encaminhada a fiscalização acompanhada
de:
a) demonstrativo, detalhando os itens medidos, com fotografias, conforme planilha de preços;
b) comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais.
14.2. A remuneração será realizada sempre com base nos serviços efetivamente realizados no
período. A última medição será realizada somente após recebimento provisório dos serviços, salvo
nos casos que por motivos comprovadamente alheios à Contratada e em que a demora na obtenção
de documentos venha a reter de modo prejudicial à remuneração devida.
14.3. No caso dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal impugnará as
respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando
a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que
estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.
14.4. À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a etapa(s)
impugnada(s) a nova verificação do Fiscal do Contrato.
15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis subsequentes ao
recebimento do objeto da presente licitação, em moeda corrente nacional, mediante apresentação
dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal
contratual;
b) Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS/Receita Federal;
c) Certidão de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho; e
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f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede da
licitante.
15.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária.
15.3. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação
requerida no subitem 15.1, implicará na sua devolução à Contratada para regularização, devendo o
prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.
15.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da
parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX I = (6/100)/365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
16. DO REAJUSTAMENTO
16.1. Não caberá reajustamento em período inferior a 12 meses da proposta. Por se tratar de
licitação referente ao maior desconto em relação a preços definidos por órgão oficial através do
SINAPI ou seu substituto, após esse período muda-se o mês de referência para o seguinte aos doze
meses, pois os mesmos são atualizados pelo seu órgão mantenedor.
17. DA GARANTIA
17.1. Exigir-se-á da Contratada garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações
assumidas, em valor equivalente à 5% (cinco por cento) do valor total contratado, que deverá ser
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prestada numa das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou
b) seguro-garantia; ou
c) fiança bancária.
17.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive
indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não
mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a
fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que
for notificada pelo Contratante.
17.3. A garantia do cumprimento de Contrato só será liberada após o cumprimento integral das
disposições contratuais, ou seja, após o seu encerramento. Caso haja aditivo ao contrato, a garantia
deverá ser renovada, se for o caso.
18. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
18.1. Em conformidade ao Art. 73 inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93, verificado o adequado
cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato efetuará o Recebimento
Provisório dos Serviços, lavrando em duas vias de igual teor o Termo de Recebimento Provisório,
que será encaminhado à autoridade contratante. Caso seja constatado o não cumprimento ou o
cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará relatório
circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.
18.2. Aceitos os serviços pela Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da
lei.
19. DA RESCISÃO
19.1. Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Contrato poderá ser
rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, c/c suas
alterações posteriores, nas seguintes formas:
19.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
19.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;
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19.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
20. PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
20.1. Em observância a essas práticas, serão adotadas as seguintes medidas junto à Contratada:
a) Deverá praticar a separação dos materiais considerados recicláveis;
b) Será dada a preferência de compra de materiais as empresas que tenham programas de proteção
ambiental;
c) Será dada a preferência de compra aos materiais que apresentem mais qualidade com maior
durabilidade;
d) A Contratada será obrigada a prestar treinamento para os seus funcionários de educação
ambiental abordando a responsabilidade de cada um quanto a economia de energia elétrica, de água,
armazenamento e reciclagem de lixo, orientação quanto a agressão ao meio ambiente e a
preservação dos recursos naturais, etc, comprovando através de registros de atividade de palestra ou
cursos proferidos para as equipes de trabalho.
21. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES
21.1. A prestação dos serviços objeto do contrato deverá atender também às seguintes Normas e
Práticas Complementares:





Manual de Obras Públicas – Edificações (Práticas de Manutenção) elaborado pela Secretaria
de Estado da Administração e Patrimônio (SEAP);
Normas da ABNT e do INMETRO;
Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionárias de serviços públicos;
Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.

22. ABREVIATURAS E SIGLAS
22.1. Neste Projeto Básico/Termo de Referência serão empregadas as abreviaturas e siglas
relacionadas e identificadas a seguir:






ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.
CBO: Classificação Brasileira de Ocupações.
CND: Certidão Negativa de Débito.
CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
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CPF: Cadastro de Pessoa Física.
CREA/AL: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de
Alagoas.
CRS: Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido.
EPI: Equipamento de Proteção Individual.
FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
GFIP: Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
IF: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
INSS: Instituto Nacional do Seguro Social.
IRPJ: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
MPOG: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
MTE: Ministério do Trabalho e Emprego.
NR: Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho.
PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
SEAP: Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio.
SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
TCU: Tribunal de Contas da União.

23. REFERÊNCIAS




MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Instrução Normativa
nº 02, de 30 de abril de 2008. Brasília, 2008. 54p.
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO. Manual de Obras
Públicas – Edificações – Práticas do SEAP (Projeto, Construção e Manutenção). Brasília:
SEAP, 1995.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Obras Públicas – Recomendações Básicas para a
Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas, Brasília: TCU, SECOB, 2002.
92p.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Ao contrato poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites
estabelecidos na Lei 8.666/93.
24.2. A participação nesta licitação implica a plena aceitação dos termos e condições deste edital e
seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
24.3. O Contratante se reserva o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo
em vista razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
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mediante provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do art.
49 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
24.4. O CNPJ do Ministério Público é 12.472.734/0001-52.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
1. A manutenção consiste na prestação de serviços de engenharia, sob demanda, nos sistemas
integrados às instalações prediais, dispositivos hidrossanitários, pluviais, instalações e dispositivos
elétricos, climatização, divisórias, instalações e dispositivos de rede telefônica e lógica, de combate
e prevenção a incêndio e sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), bem como
reconstituição das partes civis afetadas;
2. As rotinas de manutenção serão estabelecidas pelo Ministério Público, por intermédio da
FISCALIZAÇÃO, as quais poderão ser alteradas quando solicitadas pela EXECUTORA, somente
após a autorização do FISCAL.
3. Serviços a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalações
hidrossanitárias e pluviais:
3.1. Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e esgoto,
conexões, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias, vasos sanitários,
caixas sifonadas, substituindo-os, caso necessário;
3.2. Corrigir a regulagem de válvulas e caixas de descarga (internas e externas), válvulas de
mictórios, registros, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, trocando-os ou
reparando-os, quando necessário;
3.3. Realizar reparações na vedação dos metais, substituindo-as, caso necessário;
3.4. Reparar ferragens e louças dos sanitários, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado;
3.5. Reparar caixas de esgoto, caixas de inspeção, drenos, galerias de água pluvial, procedendo à
limpeza e eliminando quaisquer irregularidades, caso encontradas;
3.6. Corrigir anormalidades nas redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de refrigeração,
reparando quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituição de encanamentos, calhas,
bacias, conexões, suportes, etc.;
3.7. Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de água,
consertando ou substituindo registros, válvulas retentoras, torneiras, boias e outros dispositivos
hidráulicos danificados;
3.8. Corrigir falhas nos sistemas de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos,
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conexões, registros, flanges, respirou e outros dispositivos hidráulicos, reparando ou substituindo
aqueles que estiverem danificados;
3.9. Realizar manutenção nos reservatórios de água potável, corrigindo as irregularidades
encontradas;
3.10. Realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitários, caixas sifonadas,
ralos e caixas de inspeção, etc.;
3.11. Executar todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos
equipamentos hidrossanitários e normas vigentes.
4. Serviços a serem prestados nas instalações elétricas prediais:
4.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica deverão ser realizados em todas as
instalações e equipamentos elétricos dos prédios, com exceção dos seguintes equipamentos:
transformador da rede de alta tensão, elevadores, centrais de ar-condicionado, equipamentos de ar
condicionado individuais, máquinas de reprografia, equipamentos de tecnologia da informação e
equipamentos elétricos portáteis que não integram as instalações prediais, tais como: televisores,
aparelhos de som e seus acessórios, geladeiras, frigobar, bebedouros, etc.
4.2. Serviços a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalações
elétricas prediais:
4.2.1. Corrigir falhas nos quadros de distribuição, incluindo a distribuição de disjuntores,
balanceamento de fases, substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medição de
correntes, tensão, etc.;
4.2.2. Corrigir falhas no sistema de iluminação e das tomadas em geral, tanto nas instalações
intemas quanto externas, incluindo o conserto ou a substituição de condutores, intereuptores,
lâmpadas, reatores, starts e tomadas, soam externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem
aterramento;
4.2.3 Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensão, incluindo quadros de
distribuição, disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptáculos, interruptores, equipamentos,
instalações, etc., substituindo os itens necessários;
4.2.4 Corrigir falhas em tomadas especiais destinadas ao uso de equipamentos diversos, como
microcomputadores, máquinas reprográficas, etc., substituindo os itens necessários;
4.2.5. Corrigir falhas nos sistemas de iluminação de emergência, substituindo os itens necessários;
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4.2.6. Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como: reatores, fotocélula,
contactores, relês, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, etc.;
4.2.7. Realizar a manutenção ou substituição de luminárias, quando a sua operação for insuficiente
ou provocar frequentes queimas de lâmpadas;
4.2.8. Realizar reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias, lâmpadas, contatos dos
reatores, base dos soquetes, disjuntores, etc.
4.2.9. Realizar a medição dos circuitos para verificar o estado da fiação, corrigindo ou substituindo
aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nível de tensão de
tomadas, lâmpadas, equipamentos, etc.
4.2.10. Realizar a manutenção corretiva em cercas eletrificadas e sistema de alarme, substituindo os
itens necessários e corrigindo quaisquer inegularidades encontradas, incluindo a limpeza extema
necessária ao seu bom funcionamento;
4.2.11 Ativar e mudar pontos elétricos;
4.2.12 Executar todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas
dos sistemas elétricos e das normas vigentes.
5. Serviços a serem prestados nas instalações civis:
5.1 Os serviços de manutenções corretivas nas instalações civis compreendem todas as
atividades que exigem intervenções que visam a corrigir e reparar imperfeições e falhas em
esquadrias, portas, portões, paredes, calhas, pinturas, pisos, forros, calçadas, muros, etc.
5.2 Serviços a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalações civis:
5.2.1 Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a proteção dos rufos, capacidade
de escoamento e pontos de interferência, de forma a identificar anomalias;
5.2.2 Realizar eventuais correções em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura,
azulejos, cerâmicas, granítica, granito, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação
de juntas);
5.2.3 Realizar eventuais correções nos revestimentos internos e externos, eliminando a
existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações;
5.2.4 Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os
mesmos materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a pintura na
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mesma cor já existente;
5.2.5 Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressão, lubrificações de portas e janelas,
consertos ou, se necessário, substituição de fechaduras, travas, dobradiças, molas hidráulicas,
cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo serviços de plaina;
5.2.6 Realizar pintura de caixas de incêndio, quadros de distribuição elétricos, quadros
telefônicos e molduras de equipamentos de ar condicionado, corrigindo o que for necessário;
5.2.7 Corrigir falhas em calçadas, pátios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis,
corrimãos, alambrados, muros e portões;
5.2.8 Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixação dos gradis, regularizando os pontos
instáveis;
5.2.9 Realizar correções na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem
dilatações, quebras, trincas, recalques, etc.;
5.2.10 Realizar correções em paredes eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, pinturas;
5.2.11 Realizar correções, eliminando infiltrações ou vaza mentos em lajes impermeabilizadas e
marquises, se necessário, proceder à remoção da vedação existente e realizar nova
impermeabilização e proteção mecânica;
5.2.12 Executar revisão geral de janelas, portas, portões , suportes de ar-condicionado de
janela, corrigindo as falhas encontradas e/ou substituindo partes, quando necessários;
5.2.13 Executar a inspeção geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas,
vedações, regulagens nas fixações e remoção de partes enferrujadas, se necessário;
5.2.14 Realizar a limpeza das calhas pluviais, substituição de telhas,chapins, rufos;
5.2.15 Efetuar a limpeza geral de telhados, marquises, lajes, sistemas de condução e escoamento
de águas pluviais;
5.2.16 Executar serviços de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilização, pintura,
reaperto de parafusos, instalação e/ou substituição de peças como puxadores e fechaduras,
com vistas a corrigir/reparar portas, janelas e montagens de móveis em geral;
5.2.17 Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisórias (com ou sem vidro);
5.2.18 Realizar instalação de extintores de incêndio, telas de proteção, quadros, murais,
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acessórios de banheiro e copa, suportes, etc.
6. Serviços de telefonia e rede de cabeamento estruturado a serem prestados sempre que solicitado:
6.1. Os serviços de manutenção em telefonia e cabeamento estruturado compreendem a instalação e
transferência de ramais, lançamento de cabos, instalação e substituição de peças, blocos de ligação,
dispositivos de proteção, conectorização de pontos, montagem de patch-panels e demais
componentes da rede interna dos imóveis.
6.1.1 Realizar identificação dos circuitos lógicos e das linhas telefônicas, comutação de pontos
lógicos de dados para voz e vice-versa;
6.1.2 Organizar fiação, limpar os distribuidores gerais e realizar confecção e ligação de extensões
telefônicas;
6.1.3 Realizar reparos para solucionar falhas com: linha muda, ruídos, interferências, mau contato,
intermitências e outras falhas que comprometam a boa comunicação;
6.1.4 Instalar e/ou remanejar pontos telefônicos e de rede lógica de dados;
6.1.5 Substituir cabeamento, tomadas telefônicas e conectores defeituosos;
6.1.6 Instalação física do link de dados entre o DG telefônico e o modem;
6.1.7 Efetuar a rede interna de telefonia a partir do DG telefônico quando instaladas novas linhas
telefônicas.
7. Os serviços objeto deste Tenho de Referência deverão ser executados com a utilização de
técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT, Manual de Obras Públicas -- Edificações - Práticas da SEAP;
Normas das concessionárias de serviços públicos; Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as
pertinentes ao fim a que se destina a manutenção; código de Obras das Prefeituras Municipais em
vigor dos respectivos locais; Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas e no que
couber a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
8. Os serviços de manutenção predial também deverão observar as normas e legislação pertinentes,
tendo por referência e orientação os títulos a seguir: a) às disposições e rotinas constantes no
presente Termo de Referência e Anexos; b) às prescrições, recomendações e manuais dos
fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do produto; c) às normas
técnicas atualizadas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO
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(Instituto Nacional de Metrologia), em especial: NBR 14037/ABNT: Manual de operação, uso e
manutenção das edificações conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação. NBR
5674/ABNT: Requisitos para o Sistema de Gestão de Manutenção. NBR 5410/ABNT: Instalações
Elétricas de Baixa Tensão. NBR 5414/ABNT: Execução de Instalações Elétricas de Alta Tensão.
NBR 5419 (NB 165): Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. NBR 16401/ABNT:
Instalações de ar-condicionado; NBR 5413/(NB 57): Iluminação de Interiores. NBR 19004/ABNT:
Gestão da Qualidade e Elementos do Sistema de Qualidade-Diretrizes. d) às recomendações da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 os
métodos analíticos. Resolução RE nº 09/2003, sobre qualidade do ar interior, em ambientes
climatizados artificialmente de uso público e coletivo; Portaria nº 3523/GM do Ministério da Saúde,
o preenchimento do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), adotado para o sistema
de climatização, de acordo com as necessidades dos equipamentos. e) às disposições legais federais,
estaduais e municipais pertinentes; Resolução nº 456/2000/ANEEL: Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica. g) às Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho
e Emprego, em especial: NR 06: Equipamento de Proteção Individual (EPI). NR 10: Segurança em
Instalações e Serviços de Eletricidade. NR 19: Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção. NR 23: Proteção Contra Incêndios. h) à Resolução CONFEA nº 1025/09:
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de profissionais e empresas de engenharia f) aos
regulamentos do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas; i) às nonnas técnicas
específicas, se houver.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº ______
Prezado Senhores,
Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência,
apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus
anexos, com os quais concordamos plenamente.
Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela,
sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante sua validade.
Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como:
impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira
responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente
cotados.
O valor global de nossa proposta é de R$ ______________, nos termos abaixo:
A – Valor global estimado dos serviços sem BDI R$ 960.861,53
B – Desconto - %

_________% R$

C – Subtotal (A – B)

R$

D – BDI

_________% R$

Valor total (C+D)

R$

DADOS DA PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONES:
E-MAIL:
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DADOS DO REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELO FUTURO CONTRATO:
NOME:
E-MAIL:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
IDENTIDADE:
CPF:
DOMICÍLIO:

__________, __ de __________ de 2018.
(local) (dia)
(mês)
___________________________________________
Carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
(Nome da empresa)_____________________, CNPJ nº _______________________, sediada na
_________________(endereço completo) ______________________, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a)_______________infra-assinado,___________(informar o
cargo)____________, Identidade nº ________________, expedida pela(o) ________, e CPF nº
________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitação para o procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
__________, __ de __________ de 2018.
(local) (dia)
(mês)
___________________________________________
Carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 27, V, DA
LEI Nº 8.666, DE 1993
(Nome da empresa) _________________________, CNPJ nº_____________, por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr. (a)_____________________, Identidade nº ___________, expedida
pela(o) _________, e CPF nº _____________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do
disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (
__________, __ de __________ de 2018.
(local) (dia)
(mês)
___________________________________________
Carimbo e assinatura do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO
(Nome da empresa) _________________________, CNPJ nº_____________, por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr. (a)_____________________, Identidade nº ___________, expedida
pela(o) _________, e CPF nº _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre todos
os requisitos habilitatórios para o presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
__________, __ de __________ de 2018.
(local) (dia)
(mês)
___________________________________________
Carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS E
O(A) (LICITANTE VENCEDORA CONTRATADA), PARA
EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO,
DE ENGENHARIA, REPAROS, CONSERTOS E
MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE EQUIPAMENTOS QUE
FAZEM PARTE DE SUA ESTRUTURA FÍSICA,
DIVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA,
COM MATERIAIS NECESSÁRIOS, DE FORMA
PREVENTIVA E CORRETIVA.
CONTRATANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, CNPJ nº
12.472.734/0001-54, com sede na Rua Doutor Pedro Jorge Melo e Silva, nº
79, Poço, na cidade de Maceió-AL, CEP 57025-400, doravante
denominado CONTRATANTE, representada pelo Procurador-Geral de
Justiça do Estado de Alagoas, (nome do representante), (nacionalidade),
(estado civil), (profissão), Identidade nº ......................, expedida
pela ................, CPF nº................... e domiciliado(a) ...........(domicílio do
representante).

CONTRATADO(A): (nome em negrito e caixa alta), CNPJ nº.................................., com sede
(endereço completo), (fone), (fac-símile), (e-mail), doravante
denominado(a) CONTRATADO(A), representado(a) por seu(sua) (cargo
do representante), (nome do representante), (nacionalidade), (estado civil),
(profissão), Identidade nº ......................, expedida pela ................, CPF
nº................... e domiciliado(a) ...........(domicílio do representante).
Resolvem, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Ato Normativo nº 06, de 29 de
agosto de 2005, do Ato PGJ nº 01, de 8 de janeiro de 2016, da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consoante as condições estabelecidas no
Edital do Pregão nº ___/PGJ/____ e seus Anexos, celebrar este Contrato, mediante os termos e
condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para executar serviços
comuns de conservação, de engenharia, reparos, consertos e manutenções prediais, de equipamentos
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que fazem parte de sua estrutura física, divisórias e equipamentos de segurança, com materiais
necessários, de forma preventiva e corretiva, voltadas à conservação e modernização das
edificações utilizadas pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, conforme especificações
técnicas, quantidades, valores unitários e totais constantes do Edital do Pregão nº ___/PGJ/____ e
respectivos anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor total deste contrato é de R$ __________________ (_____________________),
conforme Anexo II do Edital do Pregão nº ___/PGJ/____.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA
As despesas decorrentes deste processo poderão correr à conta da dotação orçamentária do
Ministério Público Estadual, inclusas no PPA 2016-2019, no programa de trabalho
03.122.0003.2107.0000 – Manutenção das atividades do Ministério Público, natureza da despesa:
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO
O objeto será executado diretamente pela Contratada, sendo admitida subcontratação apenas
para as atividades complementares.
Parágrafo Primeiro. A subcontratação deverá ser precedida da aprovação da fiscalização. As
empresas subcontratadas cumprirão com o mesmo rigor as obrigações trabalhistas e previdenciárias,
bem assim, quanto ao uso de EPI.
Parágrafo Segundo. A execução dos serviços atenderá aos projetos, especificações e as diretrizes
adotadas pela fiscalização.
CLÁUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS
Os valores estimados para a contratação pretendida servirão como balizamento para
julgamento do presente certame, cabendo ao Contratante a definição e a estipulação dos
quantitativos totais dos serviços a serem executados durante a vigência do contrato, sempre
fundamentado por estudos de viabilidade técnica, não estando o Contratante obrigado a executá-los
totalmente, ou, podendo ainda, fazer supressões e compensações dos valores entre as mais diversas
unidades ministeriais, bem como acréscimos, observando para isto, o limite máximo do valor global
contratado, a disponibilidade orçamentária e as regras estabelecidas na legislação pátria, neste
instrumento e seus anexos.
Parágrafo Primeiro. Entenda-se como unidades utilizadas pelo Ministério Público qualquer
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edificação, própria ou de terceiros, onde são prestadas as atividades ministeriais e/ou
administrativas, conforme relação constante no quadro no Anexo I do Edital.
Parágrafo Segundo. Qualquer nova edificação, própria ou de terceiros, que vier a ser inserida no
rol das edificações em uso pelo Ministério Público durante a vigência do contrato, o integrarão
automaticamente, e as edificações porventura excluídas estarão fora do contexto da contratação.
Parágrafo Terceiro. Entendam-se como serviços de manutenção predial, as atividades de
manutenção executadas antes (manutenção preventiva) ou após (manutenção corretiva) à ocorrência
de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação.
Parágrafo Quarto. Entenda-se como conservação, as atividades de desempenho técnico destinadas
a preservar as características de desempenho técnico e funcionamento dos componentes da
edificação.
Parágrafo Quinto. Entendam-se como adaptações de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias,
mecânicas, de refrigeração e físicas, consertos, reparações e manutenção predial, bem como para as
demais definições dos serviços a serem executados, constantes neste instrumento e seus anexos, as
terminologias, recomendações, procedimentos e orientações constantes no Manual de Obras
Públicas-Edificações, práticas da Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio – SEAP e
Secretária de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI.
Parágrafo Sexto. Entendam-se como serviços de engenharia, segundo a Orientação Técnica –
IBRT 02/2009, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, toda atividade que necessite
da participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal
5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter,
transportar, ou ainda, demolir.
Parágrafo Sétimo. No caso concreto, para as contratações de serviços comuns de engenharia o
objetivo preponderante é a mão de obra, onde não existirão modificações significativas, de modo
que, em face da dificuldade de precisar o exato nível percentual de intervenção, que seja analisado
caso a caso, dentro da conveniência administrativa típica ao gestor público, que deverá ser razoável,
ou seja, adotar sua conduta dentro dos parâmetros comuns da experiência, pois, pela pouca
representatividade na diferença entre obra e serviço, conforme discrimina a Lei, não parece possível
que se consolide um conceito geral, sem elementos concretos que permitam a justificativa do
conceito adotado.
Parágrafo Oitavo. Está incluída nos serviços de manutenção a execução de pequenos reparos e
ajustes nas instalações visando atender as necessidades de funcionamento específico que venham a
surgir no decorrer do uso do prédio, como manutenção, substituição e relocação de divisórias,
bancadas e equipamentos, assim como abertura de vãos de até 4,5 m², que não afetem a estrutura do
prédio, com priorização em situações de urgência e solicitações da Seção Engenharia deste Órgão.
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Parágrafo Nono. Síntese das tarefas: serão desenvolvidos serviços de manutenção em cada unidade
predial nas áreas de instalações civis (alvenaria, janelas, grades, portas e portões, pisos, cobertas,
lajes, estruturas etc); instalações hidráulicas; bombas d’água em geral; instalações elétricas
(inclusive subestações, geradores e quadros); redes internas de telefonia; passagens de cabos da rede
lógica e racks; para-raios; comunicação visual; reparos; ajustes em divisórias e bancadas, entre
outros. As tarefas serão realizadas com base na descrição das rotinas básicas de manutenção e nas
periodicidades definidas pela Contratante, e/ou sempre que ocorram fatos que determinem as
intervenções.
Parágrafo Décimo. Os serviços serão autorizados por meio de ordem de serviços e seus valores
serão obtidos na Tabela SINAPI contratual, com abrangência nacional, localidade Maceió, vínculo
nacional Caixa e subsidiariamente com conveniado, mediante aplicação do desconto ofertado,
acrescido do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas.
Parágrafo Décimo Primeiro. É expressamente vedada a realização por meio do contrato
decorrente deste certame a construção de novas unidades ministeriais e intervenções que alterem as
características da edificação.
Parágrafo Décimo Segundo. Caberá à Contratada executar, sempre que solicitado pelo
Contratante, serviços de remanejamento e instalação de novos pontos de rede lógica, elétrica,
telefonia, hidráulica, bem assim todos os itens manutenidos. Fica esclarecido que os serviços
relacionados neste item não poderão ter características de reforma com ampliação do imóvel, caso
em que o Ministério Público de Alagoas deverá promover a contratação por meio de procedimento
licitatório específico.
Parágrafo Décimo Terceiro. Se porventura, durante a execução contratual for necessária a
execução de serviços não constantes no SINAPI, estes terão como referência para a formação de
preços o sistema ORSE do Governo de Sergipe ou ainda mediante a realização de pesquisa do
mercado para a confecção de composição de preços unitários próprios. Qualquer que seja a fonte de
pesquisa preços adotada, será aplicado o desconto ofertado, acrescido do BDI – Benefícios e
Despesas Indiretas.
Parágrafo Décimo Quarto. Os materiais necessários à execução deverão ser fornecidos pelo
Contratado, nos termos do Contrato, os quais serão pagos mensalmente pela Contratante, após sua
aplicação e medição, juntamente com os serviços realizados.
Parágrafo Décimo Quinto. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser
novos, comprovadamente de primeira linha e qualidade ou similares (mesma qualidade técnica), e
estarem de acordo com as especificações que serão elaboradas pela fiscalização e com os materiais
já utilizados nas instalações.
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Parágrafo Décimo Sexto. No caso de não haver indicação de marca como padrão de referência,
deverão ser observadas as marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados nas
edificações do Contratante; ou, em não havendo mais aquela marca no mercado (retirada de linha de
fabricação ou outro motivo justificável), a substituição deverá ocorrer por material de critério
(parâmetros qualitativos) de desempenho igual ou superior, após aprovação da fiscalização do
Ministério Público.
Parágrafo Décimo Sétimo. Antes da aplicação de quaisquer materiais, estes deverão ser
submetidos à apreciação da fiscalização, principalmente no caso de materiais similares em
qualidade técnica.
Parágrafo Décimo Oitavo. Os serviços de manutenção deverão serão realizados sob a forma de
prestação continuada ou intermitente, programada ou eventual por equipes operacionais, definidas
para o tipo de atividade desenvolvida ou para a solução de situações específicas, todas
supervisionadas por profissionais de nível superior da Contratada, que assumirão a responsabilidade
técnica pela execução dos serviços.
Parágrafo Décimo Nono. A Contratada deverá providenciar o fornecimento de toda a mão de obra,
ferramentas e equipamentos, necessários à prestação dos serviços conservações, reparações,
consertos, instalações e manutenções prediais e de seus equipamentos, de forma preventiva e
corretiva, preditiva, em conformidade com especificações, normas técnicas e demais condições
constantes deste Termo de referência e aquelas fornecidas pela Contratada através de seu gestor e
fiscal.
Parágrafo Vigésimo. Todos os profissionais serão alocados pela futura empresa contratada, apenas
por ocasião da realização dos serviços programados e após sua conclusão retornam à sede da
empresa contratada ou ao seu local de origem, não havendo, portanto, qualquer vínculo com este
Ministério Público, não caracterizando mão de obra residente.
Parágrafo Vigésimo Primeiro. A Contratada deverá disponibilizar, quando solicitada, profissionais
qualificados na cidade-sede de cada unidade ministerial, para atender as demandas consideradas
críticas. Entendam-se como demandas críticas aquelas situações que caracterizem uma necessidade
iminente da realização de qualquer serviço, decorrente de acidentes, incidentes ou a ocorrência de
qualquer imprevisto que gere qualquer prejuízo ou perigo e exijam rápida intervenção por parte do
contratado no sentido de eliminar as causas dos respectivos problemas. Estes serviços serão pagos
em planilha própria, por unidade ministerial, com a devida comprovação da solicitação.
Parágrafo Vigésimo Segundo. O prazo de início de atendimento das Ordens de Serviços será de 5
(cinco) dias úteis contados a partir da data do seu recebimento. Neste ato, a Contratada deverá
ajustar com a Contratante o prazo máximo de execução dos respectivos serviços.
Parágrafo Vigésimo Terceiro. Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, desde que
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previamente informado e aprovado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato.
Parágrafo Vigésimo Quarto. Todos os empregados da Contratada deverão desenvolver suas
atividades devidamente uniformizados, exceção feita aos engenheiros.
Parágrafo Vigésimo Quinto. Os empregados da Contratada deverão utilizar Equipamentos de
Proteção Individual (E.P.I.) adequados às suas atividades, bem como estarem permanente e
devidamente uniformizados de forma condizente com sua circulação nos ambientes do Contratante.
Parágrafo Vigésimo Sexto. Deverá ser providenciada a Anotação de Responsabilidade Técnica –
A.R.T. ou Registro de Responsabilidade Técnica – R.R.T., específica para o objeto deste contrato,
do responsável técnico pela execução dos serviços conforme dispõe o Art. 1º da lei 6496/77 e Art.
3º da Resolução nº 307/86 – CONFEA, assim como a cada serviço de maior complexidade indicado
pela Contratante.
Parágrafo Vigésimo Sétimo. Se durante a vigência contrato houver troca do responsável técnico,
este fato deverá ser previamente informado à Fiscalização e será providenciada nova A.R.T. ou
R.R.T, conforme disciplina a Resolução nº 307/86 – CONFEA.
Parágrafo Vigésimo Oitavo. A Contratada deverá se submeter 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 das equipes, controles de emprego de materiais
ou outros, e cronograma dos serviços demandados. Quanto aos serviços de maior tempo de
execução, deverá ser apresentado cronograma de etapas, conforme indicação da Contratante.
Parágrafo Vigésimo Nono. A Contratada deverá manter durante a vigência de todo o contrato,
profissionais com os bons requisitos de qualificação mínima apresentada na proposta.
Parágrafo Trigésimo. A Contratada deverá indicar o seu representante (preposto) perante o
Contratante, que poderá ser substituído, desde que previamente informado ao Gestor do Contrato.
Parágrafo Trigésimo Primeiro. A finalidade precípua da contratação dos serviços será a de manter
as instalações prediais em perfeito estado de conservação, propiciando um ininterrupto
funcionamento e detecção de desgastes ou defeitos para sua imediata correção.
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
A Contratada se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores
da solidez e da segurança das obras, contado da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro. Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de utilização,
64

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES
caracterizados como defeito de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela
Contratada ou, caso o defeito não seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo o
Contratante ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da Contratada:
a) Assinar o instrumento de contrato no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a
convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, mediante solicitação
circunstanciada formalizada pelo proponente vencedora e aceita pela Administração;
b) Executar os serviços de engenharia, nas dependências das edificações em uso pelo
Contratante, em perfeita observância aos prazos e condições constantes nas ordens de
serviços OS, bem como nos cadernos de especificações formulados pelo Contratante;
c) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de
habilitação apresentadas durante a contratação;
d) Manter durante toda a execução dos serviços, os seus funcionários fardados, com crachá de
identificação e munidos dos respectivos EPI;
e) Garantir que os serviços serão refeitos sem ônus para o Contratante, caso não estejam de
acordo com as especificações e projetos;
f) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente;
g) Selecionar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando
elementos capazes para executar os serviços, tendo suas funções profissionais legalmente
registradas em suas carteiras de trabalho;
h) Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus empregados,
direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa,
decorrente da execução dos serviços;
i) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pelo
Contratante;
j) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências, objeto
dos serviços;
k) Manter no local objeto da execução, durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos, com a missão de garantir o bom
andamento dos serviços, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes
dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços do Contratante e tomar as
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
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l) Indicar, na assinatura do contrato, 01 (um) preposto – Engenheiro responsável para o contato
entre a Contratada e a Contratante, para tratar de assuntos relativos aos serviços contratados
e que seja de pronto atendimento nos fins de semana, feriados e em casos excepcionais e
urgentes, através de serviço móvel celular ou outro meio similar;
m) Apresentar à Fiscalização do Contratante, sempre que solicitado, toda e qualquer
documentação comprobatória das obrigações trabalhistas decorrentes dos serviços
relacionados à presente contratação;
n) Apresentar ao Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de
Serviço Geral, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente
registrada no CREA/AL, bem como a matrícula (CEI) INSS, quando cabível;
o) 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 em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do Ministério
Público do Estado de Alagoas;
p) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a
este processo licitatório e respectivo contrato;
q) Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comercias;
r) Arcar com o custo de qualquer serviço ou material para a execução dos serviços objeto deste
pregão, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos advindos de falhas ou danos
causados na execução dos serviços;
s) Durante a execução deste contrato, a Contratada deverá utilizar materiais solicitados nas
especificações e quantidades constantes nas ordens de serviço, observando e levando em
consideração a sua qualidade, podendo o Contratante recusar qualquer outro tipo de material
que não atenda ao solicitado.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Fica o CONTRATANTE obrigado a:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar os serviços
dentro da normalidade deste contrato.
b) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada aos lugares que se fizerem
necessários à execução dos serviços, devendo os mesmos estarem devidamente
uniformizados.
c) Fiscalizar a execução dos serviços de que trata o presente ajuste, de acordo com as normas
estabelecidas na forma da Lei, sendo que esta fiscalização não isenta a Contratada de
qualquer responsabilidade.
d) Efetuar o pagamento de acordo com as regras deste instrumento convocatório.
e) Através do fiscal do contrato definir e estipular os quantitativos totais dos serviços a serem
executados, durante a vigência do contrato advindo dessa licitação, fundamentado por um
estudo de viabilidade técnica.
f) Aplicar as sanções decorrentes de eventuais inadimplementos parciais ou totais da
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Contratada na forma prevista neste ajuste.
g) Cumprir todas as obrigações do contrato, bem como todas as exigências contidas no Edital e
na Proposta de Preços, que sejam de inteira competência do Contratante.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Ministério Público
especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as
atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não,
por empresa terceirizada a ser contratada, fornecedora de mão de obra de profissional com registro
no CREA compatível com o serviço a ser executado.
Parágrafo Primeiro. Caberá ao Fiscal do contrato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
Atestar e encaminhar as notas fiscais ao Gestor para autorizar os pagamentos;
Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando
as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências
da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser
solicitadas pelo fiscal ao Gestor, para a adoção das medidas que julgar necessárias;
Comunicar ao Gestor as irregularidades encontradas, situações que se mostrem
desconformes com o Edital ou contrato e com a lei.

Parágrafo Segundo. A fiscalização será exercida pelo Contratante 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. Ao
Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em
desacordo com os termos do edital.
Parágrafo Terceiro. Caberá ao Gestor do contrato:
a) Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
b) Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens
e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;
c) Aprovar e dar encaminhamento para o pagamento de Faturas/Notas Fiscais atestadas pelo
Fiscal;
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d) Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução
contratual, que tenham implicações na atestação;
e) Comunicar ao setor competente as irregularidades encontradas: situações que se mostrem
desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei, inclusive podendo solicitar aplicação
da penalidade prevista no contrato;
f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual
deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
g) Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá
ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder
àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral
do Contrato pela Administração;
i) Alimentar as planilhas eletrônicas, referentes ao controle de saldo contratual,
responsabilizando-se por tais informações, inclusive disponibilizá-las sempre quando
cobradas/solicitadas;
j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos
termos da Lei;
k) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou
jurídicas;
l) Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
m) Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada,
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato
exigir.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ORDEM DE SERVIÇO
Todo e qualquer serviço que não seja crítico/urgente, somente poderá ser iniciado após a
expedição da respectiva Ordem de Serviço e planilha preços.
Parágrafo Primeiro. Para a execução das demandas críticas/urgentes não será cobrada,
necessariamente, a presença do técnico ou engenheiro da Contratada.
Parágrafo Segundo. Ordens de serviços com valores acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
deverão ser autorizadas pelo gestor ou superior hierárquico.
Parágrafo Terceiro. As ordens de serviço serão acompanhadas de planilha de preços à luz da
realidade contratual (SINAPI – desconto contratado + BDI contratado), projetos (se for o caso),
registros fotográficos, e demais documentos que o fiscal julgar necessário.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES
As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação expressa
da Contratada, que deverá elaborar e apresentar, impresso e em mídia magnética ou ótica, relatório
do serviço composto pelas planilhas de serviços efetivamente prestados no período, acompanhadas
de fotografias do antes e depois.
Parágrafo Primeiro. A nota fiscal correspondente a medição deverá ser encaminhada a fiscalização
acompanhada de:
a) demonstrativo, detalhando os itens medidos, com fotografias, conforme planilha de
preços;
b) comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais.
Parágrafo Segundo. A remuneração será realizada sempre com base nos serviços efetivamente
realizados no período. A última medição será realizada somente após recebimento provisório dos
serviços, salvo nos casos que por motivos comprovadamente alheios à Contratada e em que a
demora na obtenção de documentos venha a reter de modo prejudicial à remuneração devida.
Parágrafo Terceiro. No caso dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal
impugnará as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades
encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades
apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.
Parágrafo Quarto. À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a
etapa(s) impugnada(s) a nova verificação do Fiscal do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis subsequentes ao
recebimento do objeto da presente licitação, em moeda corrente nacional, mediante apresentação
dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo
fiscal contratual;
b) Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS/Receita Federal;
c) Certidão de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho;
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f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede da
licitante.
Parágrafo Primeiro. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade
bancária.
Parágrafo Segundo. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida no caput, implicará na sua devolução à Contratada para regularização,
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.
Parágrafo Terceiro. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo
adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX I = (6/100)/365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O prazo contratual será de 12 (doze) meses consecutivos a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em
conformidade com o Art. 57, inciso II da Lei de Licitações e Contratos, através de aditamentos
contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO
Não caberá reajustamento em período inferior a 12 meses da proposta. Por se tratar de
licitação referente ao maior desconto em relação a preços definidos por órgão oficial através do
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SINAPI ou seu substituto, após esse período muda-se o mês de referência para o seguinte aos doze
meses, pois os mesmos são atualizados pelo seu órgão mantenedor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
Exigir-se-á da Contratada garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações
assumidas, em valor equivalente à 5% (cinco por cento) do valor total contratado, que deverá ser
prestada numa das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou
b) Seguro-garantia; ou
c) Fiança bancária.
Parágrafo Primeiro. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação,
inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de
forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa
Contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a
contar da data em que for notificada pelo Contratante.
Parágrafo Segundo. A garantia do cumprimento de Contrato só será liberada após o cumprimento
integral das disposições contratuais, ou seja, após o seu encerramento. Caso haja aditivo ao
contrato, a garantia deverá ser renovada, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Em conformidade ao Art. 73 inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93, verificado o
adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato efetuará o
Recebimento Provisório dos Serviços, lavrando em duas vias de igual teor o Termo de Recebimento
Provisório, que será encaminhado à autoridade contratante. Caso seja constatado o não
cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do
Contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas
cabíveis.
Parágrafo Primeiro. Aceitos os serviços pela Contratante, a responsabilidade da Contratada
subsiste na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL
Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Contrato poderá ser
rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, c/c suas
alterações posteriores, nas seguintes formas:
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a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Em observância a essas práticas, serão adotadas as seguintes medidas junto à Contratada:
a) Deverá praticar a separação dos materiais considerados recicláveis;
b) Será dada a preferência de compra de materiais as empresas que tenham programas de
proteção ambiental;
c) Será dada a preferência de compra aos materiais que apresentem mais qualidade com maior
durabilidade;
d) A Contratada será obrigada a prestar treinamento para os seus funcionários de educação
ambiental abordando a responsabilidade de cada um quanto a economia de energia elétrica,
de água, armazenamento e reciclagem de lixo, orientação quanto a agressão ao meio
ambiente e a preservação dos recursos naturais, etc, comprovando através de registros de
atividade de palestra ou cursos proferidos para as equipes de trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PENALIDADES
As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação
ou dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla
defesa, nos termos do Decreto Estadual nº 4.054/2008:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Ministério Público do Estado de Alagoas;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo Primeiro. As sanções previstas nos subitens a, c e d deste instrumento poderão ser
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
Parágrafo Segundo. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não
cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados.
Parágrafo Terceiro. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
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a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o
limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou
entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c) 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos
I e II do art. 5º do supracitado Decreto;
d) 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material
ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
e) 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e
f) 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de
Empenho.
Parágrafo Quarto. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada
a defesa prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação.
Parágrafo Quinto. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice
Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Sexto. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir
do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia
de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
Parágrafo Sétimo. Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade
interessada e desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada:
a) A aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não
superior a 5 (cinco) dias; e
b) Aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição.
Parágrafo Oitavo. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado
o princípio da proporcionalidade.
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Parágrafo Nono. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na
execução de serviços, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se
houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa na
forma do subitem b do Parágrafo Terceiro.
Parágrafo Décimo. A multa prevista no subitem e do Parágrafo Terceiro não será aplicada nas
hipóteses de rescisão contratual que não ensejem sanções.
Parágrafo Décimo Primeiro. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que
temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes
prazos e hipóteses:
a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;
b) Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer via fax ou Internet, de forma provisória, quer em
original ou cópia autenticada, de forma definitiva;
c) Por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
d) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:
I. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;
II. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da
contratação; ou
III. For multada, e não efetuar o pagamento.
Parágrafo Décimo Segundo. O prazo previsto no item d do parágrafo anterior poderá ser
aumentado até 5 (cinco) anos.
Parágrafo Décimo Terceiro. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à
vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.
Parágrafo Décimo Quarto. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em
vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a
contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das
sanções de suspensão e impedimento aplicadas.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO
O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório e à proposta da Contratada, sendo
os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
Parágrafo Primeiro. A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 incumbirá ao
Contratante providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no
Diário Oficial do Estado de Alagoas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO
É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos
deste instrumento contratual.
Maceió-AL, ………… de ………………… de ………..
Pela CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:
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ANEXO VII
MODELO DE TERMO DE OPÇÃO/DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Nome da empresa) _________________________, CNPJ nº ___________, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr. (a) _____________, Identidade nº __________, expedida pela(o)
_____________, e CPF nº _______________, OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido
estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e
seus parágrafos, estando apta a usufruir o tratamento ali previsto e DECLARA ser: Microempresa (
) Empresa de Pequeno Porte ( ).
__________, __ de __________ de 2018.
(local) (dia)
(mês)
___________________________________________
Carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO
CNMP
(Nome da empresa)_____________________, CNPJ nº _______________________, sediada na
_________________(endereço completo) ______________________, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a)_______________infra-assinado,___________(informar o
cargo)____________, Identidade nº ________________, expedida pela(o) ________, e CPF nº
________________, DECLARA, em atenção às disposições proibitivas insertas na Resolução nº 37
do Conselho Nacional do Ministério Público, de 28 de abril de 2009, em especial ao artigo 3º, que,
entre seus sócios, gerentes ou diretores, não há cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidor (este
quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Ministério Público do Estado
de Alagoas.
__________, __ de __________ de 2018.
(local) (dia)
(mês)
___________________________________________
Carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 16/2014 que a empresa
________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________,
sediada na _______________________________________________, representada pelo Sr.
_____________________________, vistoriou as áreas onde serão executados os serviços, para
tomar pleno conhecimento de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam
apresentar no futuro.
Maceió, _____ de ______________ de 2018.
_________________________________________________
Ministério Público do Estado de Alagoas

DECLARAÇÃO DO LICITANTE
Declaro conhecer tanto as distâncias das edificações em relação a sua sede, quanto o estado atual
da estrutura/situação física em que se encontram, bem assim, as peculiaridades municipais locais,
em relação, por exemplo, ao fornecimento de água, de energia, das condições de acesso ao prédio
do Ministério Público, à captação de mão de obra local, caso necessário, dentre outras; objetivando
assim, evitar quaisquer alegações de dificuldade na prestação dos seus serviços com base nestes
argumentos.
Maceió, _____ de ______________ de 2018.
_________________________________
REPRESENTANTE DA LICITANTE
Nome: _________________________________________
CPF:
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES
(Nome da empresa)_____________________, CNPJ nº _______________________, sediada na
_________________(endereço completo) ______________________, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a)_______________infra-assinado,___________(informar o
cargo)____________, Identidade nº ________________, expedida pela(o) ________, e CPF nº
________________, DECLARA que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por esse fato, de forma que a
falta de conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços, não será utilizada
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a
Contratante.
__________, __ de __________ de 2018.
(local) (dia)
(mês)
___________________________________________
Carimbo e assinatura do representante legal
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