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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – 

CODISE 

Processo nº 019.401.00402/2019-4 

SETOR COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE 

- COLIC 

TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO 

BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei nº 10.520/2002, 

ao Decreto Estadual nº 26.533 de 15 de outubro de 2009, a Lei 

Complementar nº 123/2006, a Lei complementar 147/2014, Lei Estadual 

6.206 de 24 de setembro de 2009, alterada pela Lei Estadual 7.996 de 23 de 

abril de 2015, bem como a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, ao 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, aprovado pelo 

Conselho de Administração da CODISE em 27/01/2019 e publicado em 

13.08.2018, com vigência 13.08.2018 e ao Decreto Estadual nº 25.728 de 

25/11/2008. 

OBJETO: A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa, mediante 

Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de aparelhos de Ar 

Condicionado – Tipo SPLIT, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Termo de Referência.  

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08 horas do dia  06  de junho   de 2019. 

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 19 de 

 Junho de 2019 às  09 horas. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 19 de junho de 2019 às 09 horas. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame. 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br  e  http:// www.codise.se.gov.br 

- PREGOEIRA: ANDRÉA FREIRE RESENDE 

- Endereço: Av. Empresário José Carlos Silva, n° 4444 – Distrito Industrial de Aracaju – CEP: 

49030-640 – Aracaju/SE – Coordenadoria de Licitações e Contratos – COLIC/CODISE. 

OBSERVAÇÃO: O texto do Edital também estará disponível no endereço da CODISE acima 

citado, para consultas. 

LOCAL: http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www./
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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 

 

1.0 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 – A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, 

através desta Pregoeira, designada pelo Ato Normativo nº 33/2019, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO por GRUPO/LOTE, conforme 

descrito neste Edital e seus anexos. 

 

1.2 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, no modo de disputa aberto, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro efetivo da COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, denominado Pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para página eletrônica  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1.3 – Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, ao Decreto 

Estadual nº 26.533 de 15 de outubro de 2009, a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei complementar 

147/2014, Lei Estadual 6.206 de 24 de setembro de 2009, alterada pela Lei Estadual 7.996 de 23 de 

abril de 2015, bem como a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, ao Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da CODISE, aprovado pelo Conselho de Administração da CODISE em 

27/01/2019 e publicado em 13.08.2018, com vigência a partir de 13.08.2018 e ao Decreto Estadual nº 

25.728 de 25/11/2008. 

 

UASG: 927414 

 

2.0 – OBJETO 

 

2.1 – O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa, mediante Sistema de 

Registro de Preços, para Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado – Tipo SPLIT, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexo VIII do Edital.  

http://www./
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2.2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CARACTERÍSTICAS: Conforme item 04 do 

TERMO DEREFERÊNCIA, Anexo VIII do Edital. 

 

2.3 – A licitação será dividida em itens/grupo, conforme tabela constante no Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens/grupos for de seu interesse. 

 

3.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 – Os Recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta licitação, são 

provenientes da seguinte fonte de recursos: 

 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁR

IA 

CLASSIFICAÇÃ

O FUNCIONAL-

PROGRAMÁTR

ICA 

PROJET

O/ 

ATIVIDA

DE/AÇÃ

O 

ELEMENT

O 

DEDESPES

A 

FONTE DE 

RECURSO 

ESTIMATIVA 

ANUAL 

19301 22.122.0039 2491 4490 0293    R$ 

186.090,00 

 

4.0– PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

4.1– Observado o prazo legal de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, os interessados poderão pedir esclarecimentos por e-mail 

andrea.resende@codise.se.gov.br, informando o número da licitação. 

 

5.0 – IMPUGNAÇÃO 

 

5.1 – Até 05 (cinco) dias úteis (art. 74, parágrafo único do Regulamento de Licitações e 

Contratos da CODISE) antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física 

ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico dirigindo a impugnação ao 

seguinte endereço: Av. Empresário José Carlos Silva, n° 4444, Distrito Industrial de Aracaju, CEP: 

49030-640, Aracaju/SE, Coordenadoria de Licitações e Contratos da CODISE – COLIC/CODISE, 

mailto:andrea.resende@codise.se.gov.br
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ou por e-mail andrea.resende@codise.se.gov.br. 

 

6.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 – Também poderão participar do presente certame as microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP), desde que atendam a todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos. 

6.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.2.1 – Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 – Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária, impedimento de licitar e/ou 

contratar com a CODISE ou outras penalidades impostas por qualquer órgão da Administração 

Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, no art. 83 da Lei nº 

13.303/2016 ou no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE; 

a) O Pregoeiro para cumprimento do item acima deverá consultar o CADFIMP - 

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Estadual (Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro de 2007). O 

descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da 

empresa LICITANTE. 

6.2.3 – Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera da Administração Pública direta e indireta; 

6.2.4 – Estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 – Empresa ou entidade cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, sejam 

acionistas da CODISE, detentor de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, bem como 

dirigentes, empregados ou membros da sua Comissão Permanente de Licitações. 

6.2.6 – Que se enquadrem em um ou mais dispositivos do art. 38 da Lei nº 13.303/2016; 

6.2.7 – Com registro de inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -

CEIS; 

6.2.8 – Que se enquadrem em um ou mais normativos dos arts. 64, 65 e 66 do Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da CODISE. 

6.2.9 – Empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Pregão. 

7.0 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

7.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 – Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 
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7.1.2 – Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas aocertame; 

7.1.3 – Abrir as propostas de preços; 

7.1.4 – Analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 – Desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 – Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance 

de menor preço; 

7.1.7 – Realizar a negociação com o LICITANTE que oferecer o lance mais vantajoso para 

administração, para que seja obtida melhores condições; 

7.1.8 – Verificar a habilitação da PROPONENTE classificado em primeiro lugar; 

7.1.9 – Declarar a vencedora; 

7.1.10 – Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.11 – Elaborar a ata da sessão; 

7.1.12 – Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

7.1.13 – Atender ao contido no art. 69 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS DA CODISE. 

8.0 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

8.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão estar 

credenciados juntos ao site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

8.2 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CODISE a responsabilidade 

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

8.3 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

8.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

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

órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

9.0 – PARTICIPAÇÃO 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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9.1 – A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 

sistema eletrônico no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br, observando data e horário 

limite estabelecidos. 

9.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

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

9.3 – Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível às LICITANTES para a recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

9.4 – O cadastramento da proposta no sistema de licitações eletrônicas pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O 

fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

9.5 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

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

recebimento de propostas. 

9.6 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

9.7 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

9.8 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

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

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

9.9 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

9.10 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

9.11 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

http://www./
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10. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

10.2  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

10.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

10.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

10.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

10.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

10.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item/ grupo (no caso do grupo será pela 

soma do valor correspondente a 01( uma) unidade de cada item que compõe o grupo). 

10.5.2 As propostas e os lances deverão ser encaminhados pelo preço de uma unidade de 

compra. O lance deverá ser ofertado pela soma do valor unitário de cada item que compõe o 

Grupo/Lote, em se tratando de REGISTRO DE PREÇOS. 

 

10.5.3 Sem qualquer prejuízo na sessão de lances que admite 04 (quatro) casas decimais 

depois da vírgula, deverá o licitante arrematante apresentar sua proposta de preços com apenas 

02 (duas) casas decimais depois da vírgula.  

 

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

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.7 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta poderá ser disciplinado 

durante a sessão pública, caso o Pregoeiro perceba que as participantes estão praticando lances 

inexpressivos. 

10.7.2 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação. 
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10.7.3 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

10.8  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema.  

10.8.2 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.  

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

registrado em primeiro lugar.  

10.10  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

10.11  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

10.12  Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

10.13  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

10.14  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação 

das propostas. 

10.15  Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 

do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas 

de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123,  de 2006, e alterações posteriores. 

10.16  Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de 

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.17  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

10.18  Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, 

empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 

cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 
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10.18.2  Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos 

licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

10.19  Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 

reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

10.19.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

 11.0.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1  O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO POR 

GRUPO/LOTE, levando em consideração o menor valor de cada item que compõe o grupo, 

devendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à LICITANTE que tenha 

apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua 

aceitação, observados os prazos, a lista do equipamento, as especificações e parâmetros mínimos de 

qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

 

11.2  Após constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE poderá ser 

declarada VENCEDORA, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública 

ou, quando for o caso, após negociação, emissão de parecer técnico pela área competente e demais 

circunstâncias em que não torne possível a análise imediata da proposta e da documentação 

habilitatória da empresa. 

 

11.3. A empresa arrematante deverá anexar ao sistema a Proposta de Preços assinada e digitalizada, 

contendo as especificações detalhadas do objeto, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO, conforme modelo do ANEXO II deste 

Edital, bem como TODA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA exigida no edital e de todos 

seus anexos, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após a convocação pelo pregoeiro pelo 

sistema. 

11.3.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. O pedido deverá ser feito por e mail ao pregoeiro: 

andrea.resende@codise.se.gov.br ANTES DE TERMINAR O PRAZO DE 02(DUAS) 

mailto:andrea.resende@codise.se.gov.br
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HORAS. 

11.3.2 Se a ARREMATANTE não atender o disposto acima estará sujeito às penalidades 

previstas no edital e no REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 

CODISE, bem como no Item 24.0. 

 

11.4 Se a proposta ou lance de menor valor não atender às especificações técnicas e às condições 

mínimas de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, nos termo do item 11.2. 

11.4.1  Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro deverá negociar 

com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor para a CODISE. 

11.5 – Quando microempresas e empresas de pequeno porte LICITANTES, apresentarem propostas 

que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, a esta, serão 

consideradas empatadas. 

11.5.1– Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada Arrematante do 

certame, sendo a mesma convocada para apresentar a nova proposta no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

1.5.2.– Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem respectivo, serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

11.6 – O disposto no item acima, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

11.7 – O pregoeiro negociará com a LICITANTE que apresentou o lance de menor preço por meio 

do Sistema, enquanto o item/grupo/lote estiver arrematado acessando a sequência “relatório da 

disputa” para cada disputado e “contraproposta” (negociação). 

 



11 

 

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 4900-640 
CNPJ 13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 

 (0xx79)3218-1000 
 

11.8  Se a ARREMATANTE, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no edital, legislação e no 

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE. Neste caso, a Pregoeira 

examinará as ofertas subsequentes e a habilitação das PROPONENTES, observada a ordem de 

classificação, até a apuração de uma que atenda a todos os requisitos do Edital, sendo a respectiva 

PROPONENTE convocada para negociar redução do preço ofertado. 

11.9  A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.9.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.9.2   Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização 

fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

11.9.3 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

11.9.4 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.9.5 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12.0  ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

12.1   Deverão constar na proposta os seguintes elementos: 

 

12.1.1  Após anexar ao sistema a Proposta de Preços e toda a documentação habilitatória exigida 

no edital, a empresa arrematante DEVERÁ,  observando o prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da data da realização do Pregão ou da convocação, enviar essa mesma 

documentação anexada ao sistema, através de postagem por SEDEX OU OUTRO MÉTODO 

DE ENTREGA RÁPIDA EQUIVALENTE, ou entregues na sede da Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe – Codise, na Coordenação de Licitações e Contratos, 

no endereço Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, 

Aracaju/SE, CEP 4900-640,  seja por via original ou por qualquer processo de cópia autenticada 
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por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para 

conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgãos da Imprensa 

Oficial. 

12.1.2   Os prazos indicados nos itens 11.3 e 12.1.2 iniciam-se simultaneamente, devendo os 

licitantes cumprir ambos. Independente de manifestação do pregoeiro sobre a documentação 

anexada ao sistema. 

12.1.3  Caso a mesma empresa arremate mais de um item/grupo, poderá optar por anexar toda a 

documentação habilitatória e propostas em um único item/grupo. 

12.2   As LICITANTES deverão estar cientes e levar em consideração, além das especificações e 

condições estabelecidas no Edital, o atendimento dos seguintes requisitos: 

 

12.2.2  Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, 

garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da 

proposta; 

 

12.2.3  Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, nos locais de entrega, e 

neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como: frete, IPI e demais impostos, 

encargos sociais, seguros, taxas, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento 

dosmateriais. 

 

12.3  Prazo de entrega dos bens será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura da 

Ata. 

 

12.4  Local de Entrega dos materiais: Av. Empresário José Carlos Silva, n° 4444 – Distrito 

Industrial de Aracaju – CEP: 49030-640 – Aracaju/SE – DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO 

GERAL –DEPAG. 

 

a) Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos bens poderão ser sanadas através dos seguintes 

contatos contidos nos item 6, subitem 6.1.2 do Termo de Referência. 

b) Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 
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Referência e na proposta apresentada. 

c) Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

d) Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

conseqüente aceitação mediante Termo Circunstanciado. 

e) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo. 

f) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

g) O bens deverão ter prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, 

prevalecendo o maior. 

h) Os eventuais componentes, manuais, ou acessórios, mesmo que não constantes na 

descrição do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fábrica, deverão ser 

entregues na CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, sem 

qualquer custo adicional. 

12.5  A aquisição dos bens será formalizada por meio de contrato de fornecimento. 

12.6     O Prazo de Validade da Proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data do Início da Sessão de Disputa de Preços, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição 

de recurso administrativo ou judicial. Neste caso a CODISE prorrogará o prazo de validade das 

Propostas, pelo tempo necessário à conclusão dos Recursos. 

12.7  Os preços unitários e o preço global somente serão aceitos quando não superiores aos estimados 

no preço de referência da CODISE. Nos casos em que forem apresentadas propostas com valor global 

dentro dos parâmetros especificados, mas que os valores unitários não atendam o critério estipulado 

acima deverá  a Codise promover junto a PROPONENTE a solicitação de revisão destes itens de 

forma que todos os itens ofertados estejam dentro dos limites estabelecidos. 

 

a) Em hipótese alguma será aceito o aumento dos valores inicialmente propostos. 
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b) Não havendo por parte da Arrematante a revisão de sua proposta dentro do prazo 

estabelecido pelo Pregoeiro, a mesma terá sua proposta desclassificada. 

 

13.0  EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

13.1  Habilitação Jurídica: 

 

 

13.1.1  Comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), por meio das informações contidas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 

acessível no sítiowww.receita.fazenda.gov.br. 

 

13.1.2  Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

13.1.3  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição dos seus administradores; 

 

13.1.4  A identificação de que a empresa não atende as condições de enquadramento de ME 

ou EPP, nos termos da Lei Complementar 123/2006, implicará na desclassificação da empresa 

no procedimento licitatório. Comprovada a falsidade da declaração apresentada pela 

LICITANTE, impõe-se sanção administrativa, atendido o devido processo legal e representação 

junto ao Ministério Público. 

 

13.2 – Regularidade Fiscal: 

 

13.2.1  Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede da 

LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital; 

 

13.2.2  Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo 

as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros(INSS); 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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13.2.3  Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – 

CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

 

13.2.4  Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de regularidade perante a 

Secretaria da Fazenda ou de Finanças (ICMS), referente ao Estado da Federação a que se refere a 

emissão da respectiva NotaFiscal; 

 

13.2.5  Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeito Negativo Emitido pelo Município 

(ISSQN) relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objetocontratual. 

 

13.2.6  A LICITANTE que optar pelo seu domicílio, deverá apresentar toda documentação 

exigida nos subitens acima do mesmo domicílio. Se escolher a sua sede, deverá apresentar todos 

os documentos acima exigidos referentes à suasede. 

 

13.2.7  Não serão analisadas restrições na apresentação da documentação exigida para 

comprovação da regularidade fiscal, quando a LICITANTE for microempresa ou empresa de 

pequeno porte, TODAVIA, havendo alguma restrição na documentação citada, será assegurado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, do pagamento ou parcelamento do débito, bem como emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a LICITANTE for declarada VENCEDORA do certame. 

 

13.3  Regularidade Trabalhista: 

 

13.3.1  Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos 

do Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, em conformidade com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011; 

 

13.4  Qualificação Econômico-Financeira: 

 

13.4.1  Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 
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distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física. 

 

13.5  Qualificação Técnica: 

 

13.5.1  A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento, 

pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

 

13.6  Para fins de qualificação e enquadramento como microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP), as empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, incisos I e II do Artigo 

3º, deverão atender também as disposições das Leis Estaduais nºs 6.206 de 24/09/07, Artigo 3º e Lei 

nº 6.675 de 18/09/09 (art. 3º, § 1º e 2º), com a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), conforme modelo constante do ANEXO IV deste Edital, devidamente 

comprovada por meio das informações contidas no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ, acessível no sítio www.receita.fazenda.gov.br; 

 

13.7  A LICITANTE deverá apresentar DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO 

TRABALHO DO MENOR, conforme modelo do ANEXO V, deste Edital; 

 

13.8  DECLARAÇÃO formal de que leu, tomou conhecimento e aceita todas as normas e 

exigências contidas neste Edital e seus anexos, conforme modelo do ANEXO I, deste Edital. 

 

13.9  A LICITANTE deverá indicar formalmente, o nome e CPF da pessoa que assinará o Contrato, 

bem como a conta bancária em que os pagamentos deverão serefetuados. 

 

13.10  Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente na data da sessão 

pública de disputa de preços, mesmo que a LICITANTE venha a ser convocada em data 

posterior, sendo considerado o consignado em cada Certidão. No caso de não consignação do prazo 

de sua validade, esse será de 90 (noventa) dias. 
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13.11  Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas à 

agilidade dos procedimentos de análise dadocumentação. 

 

13.12 – O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da LICITANTE, em qualquer tempo, no curso 

da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 

atendimento. 

 

13.13  A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da LI- 

CITANTE, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 

documentação exigida para a habilitação. 

 

13.14  Os documentos de habilitação deverão estar em nome da LICITANTE, com o número do 

CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa LICITANTE. Não se aceitará, 

portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. 

 

13.15  A LICITANTE que apresentar documentação em desacordo com o solicitado no Item 13.0 e 

seus subitens 13.1 ao 13.8, será INABILITADA. 

14. DOS RECURSOS 

 

14.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

14.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

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

14.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

14.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

14.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 05(cinco) úteis 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
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05 (cinco)  dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

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

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

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

constante neste Edital. 

 

15.0   ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 Não sendo interposto recurso, o pregoeiro fará a adjudicação à LICITANTE VENCEDORA, 

após o que encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação. 

 

15.2  Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a 

adjudicação do objeto, homologando em favor da LICITANTE VENCEDORA. 

 

15.3  Se a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar, aceitar 

ou retirar o contrato/autorização de fornecimento/empenho, estará sujeito às penalidades previstas no 

edital e no REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE, bem como no Item 

24.0. Neste caso, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação das PROPONENTES, 

observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva 

PROPONENTE convocada para negociar redução do preço ofertado, e se for o caso, assinar o termo 

docontrato. 

 

16.0  CONTRATAÇÃO 

 

16.1  A LICITANTE VENCEDORA será convocada para recebimento da autorização de 

fornecimentoe do empenho decorrente do presente Pregão, momento em que deverá apresentar 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), o CRF (FGTS) e, a Certidão 

Negativa de Tributos Estaduais (ICMS) no prazo de validade, sob pena de decair o seu direito à 

contratação.  

  

16.1.1  Decorrido o prazo para recebimento da ordem de fornecimento e/ou do empenho, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, e não tendo a empresa VENCEDORA comparecido ao 
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chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no Item 

24.0 deste edital. 

 

16.2 Qualquer entendimento relevante entre a CONTRATANTE e a LICITANTE VENCEDORA será 

formalizado por escrito e também integrará o Contrato. 

 

16.3 O contrato poderá ser rescindindo a qualquer tempo, na ocorrência de quaisquer das hipóteses 

previstas nos arts. 114 a 116 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE. 

 

17.0– DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 

 

17.1 Homologado o resultado da licitação, a CODISE, convocará, licitante vencedor para no prazo de 

até 5 (cinco) dias assinar a Ata de Registro de Preços (ARP) cujo modelo está em Anexo, a qual, após 

cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso formal de atendimento nas 

condições estabelecidas. 

17.1.1 O prazo estabelecido no caput deste item poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

administração. 

17.2 A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviços nas condições 

estabelecidas do Edital e anexos. A recusa injustificada de fornecedor classificado nas condições 

previstas nos subitens acima deste Título em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a 

aplicação das penalidades neste Edital. 

17.2.1 É facultado a CODISE quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no 

prazo e condições estabelecidos, convocar o licitante remanescente, obedecida a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, para, após comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar a 

ARP. 

17.3 A existência de preços registrados não obriga a CODISE a firmar a contratação que dele poderá 

advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo 

assegurada ao beneficiário do registro a preferência da prestação dos serviços em igualdade de 

condições. 

17.4 Para assinatura da ARP será exigida comprovação das condições de habilitação consignadas neste 

Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do compromisso, e ainda: 
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17.4.1 Caberá à licitante vencedora da licitação: 

a) Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar – comparando – 

a minuta com o instrumento obrigacional definitivo; 

b) Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos cotejados, a 

firmar em seu nome a referida Ata de Registro de Preço; 

c) O exame a que alude o item “a” dar-se-á no recinto da CODISE, podendo ser utilizado 

todo o tempo necessário à análise e conferência das peças mencionadas, desde que 

respeitado o expediente normal de trabalho; 

d) Excepcionalmente, poderá a CODISE permitir a retirada da minuta da Ata de Registro de 

Preços, para exame e assinatura pela detentora do registro com prazo definido. 

e) Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer cláusulas da Ata de Registro de Preço que 

guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância. 

 

17.5 A partir da assinatura da ARP, o Beneficiário se obriga a atender aos pedidos de serviços do 

Gerenciador e ao cumprimento de todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades 

cabíveis em caso de descumprimento. 

 

18.0 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 

PARTICIPANTES (CARONA) 

 

18.1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS resultante deste procedimento licitatório será utilizada pela 

CODISE (órgão gerenciador), sendo permitida a adesão por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública direta e indireta. 

 

19.0  OBRIGAÇÕES DACONTRATADA 

 

19.1  Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 13.303/2016, da Lei nº 10.520/2002 e 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, compete à CONTRATADA: 

 

a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 
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b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

 

c) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnicaautorizada; 

 

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990); 

 

e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, o objeto 

com avarias oudefeitos; 

 

f) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devidacomprovação; 

 

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação. 

 

h) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.  

 

20.0 OBRIGAÇÕES DA CODISE 

 

20.1  Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 13.303/2016, da Lei nº 10.520/2002 e 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, são obrigações da CONTRATANTE: 
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a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Edital e seusanexos; 

 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

 

c) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

oucorrigido; 

 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Edital e no Contrato; 

 

f) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizeremnecessárias. 

 

20.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

21.0  REAJUSTE 

21.1  O preço será irreajustável. Porém, garante-se ao Contratado o direito de manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 81, VI da lei nº 13.303/16, a ser 

efetivado por meio de Termo Aditivo. 

21.2  Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Administração poderá 

repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

22.0 PAGAMENTO 

22.1  O objeto deste Edital será pago mediante apresentação à CODISE dos documentos abaixo 
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transcritos, que depois de conferidos e visados serão encaminhados para processamento e posterior 

pagamento em 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de entrada da fatura no 

Protocolo da CODISE; 

● As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização da 

CODISE. 

● Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo 

à CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a 

contagem de novos prazos parapagamento. 

22.2 Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do processo licitatório e do 

preâmbulo deste instrumento, constando nos seus anversos, o número do Contrato e da Ordem de 

Serviço; 

22.3  Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 

Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo as Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros (INSS); 

22.4  Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, em conformidade com a Lei nº 12.440, de 07/07/ 2011; 

22.5  Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, 

comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

22.6  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (ICMS) do domicílio ou sede da 

CONTRATADA; 

22.7  Declaração de recolhimento do ICMS (somente para fornecedor do Estado de Sergipe); 

22.8- Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeito de Negativa emitida pelo Município 

(ISSQN) relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividadee 

compatível com o objetocontratual. 
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22.9  É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODISE, dos documentos de 

cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma, clara, objetiva e ordenada, que se não 

atendido, implica em desconsideração pela CODISE dos prazos estabelecidos para conferência 

epagamento. 

22.10 A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor dos impostos ou informar a isenção, não incidência 

ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das 

contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem 

ouserviço. 

22.11 Caso a CONTRATADA seja optante do SIMPLES, deverá apresentar, acompanhado da Nota 

Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação emvigor. 

22.12 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplênciacontratual. 

22.13 Somente poderá ser acatada junto ao faturamento, Nota Fiscal dentro do seu período de validade 

de emissão, cujo CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas corresponda àquele do Contrato e da 

respectiva Ordem de Serviço. 

22.14 Todo e qualquer pagamento será efetuado através da Rede Bancária de Aracaju, sob pena da 

incidência das taxas de serviços para pagamentos por Ordem Bancária para outrasPraças. 

22.15 A CODISE incorrerá em mora caso não efetue o pagamento das faturas no 30º (trigésimo) dia de 

sua apresentação no protocolo da CODISE, conforme disposto no item 22.1acima, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto. Passado este prazo, estará obrigada a 

efetuar a compensação financeira, ou seja, correção monetária por atraso de pagamento, calculada com 

base no INPC ou outro índice substitutivo, calculando-se o período compreendido entre o 31º (trigésimo 

primeiro) dia da data da apresentação até a data do seu efetivopagamento. 

22.16 Caso o trigésimo dia ocorra em data não útil na administração da CODISE, o vencimento será 

prorrogado para o primeiro dia útilsubsequente; 

22.17 A administração da CODISE poderá realizar pagamento antes do 30º (trigésimo) dia da 
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apresentação das faturas no protocolo da CODISE, sendo que no caso da CODISE efetuar o pagamento 

após o 30º (trigésimo) dia e havendo requerimento do contratado pela mora, a CODISE deverá 

promover a compensação financeira quando ocorrer pagamentos antecipados, calculado com base no 

INPC ou outro índice substitutivo, entre a data do efetivo pagamento e a data devencimento. 

22.18 A CODISE fica autorizada a promover a retenção de créditos devidos em decorrência da 

execução do presente contrato quando se fizer necessário para evitar prejuízo decorrente do 

inadimplemento docontrato. 

22.19  Fica estabelecido que a CONTRATADA não procederá ao desconto de título, não fará cessão de 

crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede bancaria e a CODISE não endossará nem dará 

aceite a eventuais títulos que forem apresentados porterceiros. 

22.20  Nenhum pagamento será efetuado, a qualquer título, à empresa que tenha em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ouassemelhados. 

23.0  SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO 

23.1  Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos: 

23.1.1 Irregularidade, avaria ou defeito no material fornecido, ou fornecido fora dos padrões 

exigidos, de responsabilidade da CONTRATADA; 

23.1.2  Não cumprimento dos prazos, em desobediência às condições estabelecidas no Edital; 

23.1.3  Deixar de apresentar os documentos exigidos no itemanterior; 

23.1.4  Erro ou vício das faturas; 

23.1.5 Apresentação de fatura com CNPJ diferente do constante no processo licitatório e no 

contrato. 

23.1.6 Na ocorrência da hipótese prevista no subitem 20.1.4 acima mencionado, as faturas serão 

devolvidas para respectiva correção, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da 

sua reapresentação. 
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24.0   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1.  A CONTRATADA pelo inadimplemento de suas obrigações, garantida a prévia defesa da 

CONTRATADA no prazo de 10 (dias) dias úteis, ficará sujeita as seguintes sanções previstas no 

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE e na Lei nº 13.303/2016: 

24.1.1–Advertência; 

24.1.2– Multa moratória; 

24.1.3– Multa compensatória; 

24.1.4– Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contatar com a 

CODISE, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

24.1.6– Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

24.1.7– As sanções constantes no subitem 24.0 poderão ser aplicadas de formacumulativa. 

24.1.8– Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedorque: 

24.1.9  Ensejar o retardamento da execução do objeto destalicitação; 

24.1.10  Não mantiver proposta, injustificadamente; 

24.1.11  Comportar-se de modo inidôneo; 

24.1.12  Fizer declaração falsa; 

24.1.13  Cometer fraude fiscal; 

24.1.14  Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto. 

24.1.15  São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as 

previstas no art. 126 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE. 

24.1.16  As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e serão 

compensadas pela CODISE com as importâncias em dinheiro, relativas às prestações a que 

corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

24.1.17 A aplicação de sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao 

cadastro de fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da CODISE, 

independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada ounão. 

24.1.18  A multa poderá ser aplicada nos seguintescasos: 

I – Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser 

aplicada multa correspondente 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em 

questão. 

II – Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do 
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artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, a vista do subitem 13.4.6, poderá ser 

aplicada multa correspondente 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em 

questão. 

III – Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 

do prazo estabelecido por este edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do 

valor máximo estabelecido para a licitação emquestão. 

IV – No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento 

convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa 

correspondente 5% do valor total docontrato; 

V – No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 20% sobre o valor 

daparcela nãoexecutada; 

VI – No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 30% sobre o saldo 

remanescente docontrato; 

VII – nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da parcela 

ematraso. 

24.1.19  Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a CODISE descontará a 

referida importância de eventuais créditos a vencer da empresa CONTRATADA. Na ausência de 

créditos disponíveis para quitação da importância da multa, a CODISE executará a garantia 

quando exigida, e quando for o caso, será cobrada judicialmente. 

24.1.20  A CODISE poderá quando do não pagamento da multa pela CONTRATADA, aplicar a 

sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

CODISE, por até 02 (dois) anos; 

24.1.21 Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha 

causado dano à CODISE, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, 

aplicando a disposição do art. 126 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DA CODISE. 

25.0– DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1  A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a CODISE revogá-la, 

no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fatosuperveniente comprovado ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
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disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

25.2  As PROPONENTES assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a CODISE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processolicitatório. 

25.3  Da 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 expedientes na CODISE. 

25.4  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de- corrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

25.5  É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução doprocesso. 

25.6  O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 

PROPONENTE, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

suaproposta. 

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

disputa entre as PROPONENTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança dacontratação. 

25.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as PROPONENTES 

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

Diário Oficial do Estado. 

25.9  A participação das PROPONENTES nesta licitação implica a aceitação de todos os termos 

deste edital. 

25.10  Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos 

LICITANTES do pregãoeletrônico. 

25.11 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e 

comerciais resultantes da execução do Contrato; 
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a) A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 

CLÁUSULA, no que lhe couber, não transfere à CODISE a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. 

25.12– A CONTRATADA deverá cumprir, além do estabelecido pelo Ministério do Trabalho e pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, as regulamentações e instruções do TERMO DE REFERÊNCIA 

estabelecidas por esta Companhia; 

25.13  As PROPONENTES obrigam-se a elaborar suas propostas, em estrita obediência as 

especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA, elemento integrante do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 03/2019, independentemente de sua transcrição no bojo deste Edital ou do 

Contrato. 

25.14  Os empregados da CONTRATADA não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CODISE, e nenhuma subordinação aos gestores da CODISE. 

25.15  Não será permitido à CONTRATADA, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar ou 

transferir a execução dos serviços objeto do Contrato. 

25.16– Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, com exclusão de 

qualquer outro, par mais privilegiado que possa ser, como o competente para dirimir quaisquer 

questões oriundos do presenteinstrumento. 

25.17 Constitui parte integrante deste edital: 

Anexo I – DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO; 

Anexo II – DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO; 

Anexo III – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

Anexo IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Anexo V – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR; 

Anexo VI – MINUTA DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOS; 

Anexo VII – MINUTA DE CONTRATO; 

Anexo VIII –TERMO DE REFERÊNCIA. 
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Este Edital foi concebido em conformidade com o TERMO DE REFERÊNCIA elaborado pela Chefe 

do Departamento de Administração Geral da CODISE, Sra. Márcia Moraes de Menezes, aprovado 

pelo Diretor Presidente José Matos de Lima Filho. 

Aracaju/SE, 29 de maio de 2019. 

 

Andréa Freire Resende 

Pregoeira 
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ANEXO I – DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE 

ARACAJU – SERGIPE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 – CODISE (COLIC) 

 

Prezados Senhores 

 

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa.,nossa Proposta relativa ao 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer 

erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação damesma. 

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO 

ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à CODISE. 

A validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, de acordo com as 

disposições do item 10, subitem 10.2.1 deste Edital. 

Atenciosamente, 

Aracaju/SE, ____/____/2019 

 

Assinatura do Responsável da Licitante. 
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ANEXO II – DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 

 

À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE, 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 – CODISE (COLIC) 

Objeto: A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa, mediante Sistema de 

Registro de Preços, para Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado – Tipo SPLIT, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e 

Edital. 

Em atendimento à determinação do Edital, itens 11.3 e 12.1.1, declaramos, sob as penalidades 

cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar 

proposta na licitação em referência. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 

Local e data 

 

Assinatura do representante legal da licitante 
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ANEXO III – DO EDITAL  

MODELO DE PLANILHA DE PREÇO 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE  

ARACAJU – SERGIPE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 – CODISE (COLIC) 

A planilha de preço deverá ser apresentada conforme o modelo abaixo. Será vencedor o 

licitante que apresentar o Menor Preço Total 

As propostas e os lances deverão ser encaminhados pelo preço de uma unidade de 

compra. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item que compõe o Grupo/Lote. 

 

Sem qualquer prejuízo na sessão de lances que admite 04 (quatro) casas decimais depois da 

vírgula, deverá o licitante arrematante apresentar sua proposta de preços com apenas 02 (duas) casas 

decimais depois da vírgula.  

 

GRUPO/LOTE 01 

Item Especificação Unidade Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 58 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 04   

02 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 36 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 14   

03 
Aparelho de ar condicionado tipi Split. 48 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 
Unidade 03   
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remoto digital, com serpentina de cobre 

04 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 30 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 09   

05 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 24 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 05   

06 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 18 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 13   

07 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 18 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 09   

VALOR TOTAL (R$)  
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ANEXO IV– DO EDITAL  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 – CODISE (COLIC) 

A  .............................................................................................,inscrita no CNPJ nº 

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

Sr.(a.)......................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº........................e inscrito no CPF nº.........................,DECLARA, para fins do disposto no 

subitem …......do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

.......................................... 

(data) 

........................................................... 

(representante legal) 

OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO V – DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO 

MENOR 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 – CODISE (COLIC) 

 

..............................................................................................(QUALIFICAR 

AEMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob Nº.............................................., por intermédio 

de seu representante legal o Sr. ........................................................................,portador 

daCarteiradeIdentidadenº......................e inscrito no CPF sob o 

nº.....................................,DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição  Federal/88, 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. 

RESPONDER: 

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?  

SIM (   ) OU NÃO (    ). 
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ANEXO VI–DO EDITAL 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº_____/2019 

PREGAO ELETRÔNICO N º 03/2019 

Processo Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Validade da Ata _____/_____/2019 

 

Aos (______)__________ dias do mês de _________ do ano de 2019, a COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE inscrita no CNPJ sob o n.º 

13.146.642/0001-45, situado na Av. Empresário José Carlos Silva, nº 4444, D.I.A., Aracaju/SE, neste 

ato representado por seu Presidente, JOSE MATOS LIMA FILHO e Diretor Administrativo e 

Financeiro ,GILDO DE SOUZA XAVIER NETO, doravante também designada CONTRATANTE, 

nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 

n.º 03/2019, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para eventuais contratações elencadas na 

CLÁUSULA PRIMEIRA DESTA ATA, ofertado pelo FORNECEDOR REGISTRADO 

relacionado(s) a seguir, que após a efetivação da contratação passará a ser designado CONTRATADA, 

e, cuja proposta foi julgada vencedora do certame: 

Razão Social:___________________ 

CNPJ: ________________________ 

Endereço: ________________________ 

Telefone: ________________________ 

Fax: ________________________ 

E-mail: __________________ 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
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A presente Ata tem por objeto o registro de preços para A presente Licitação tem por objeto a 

contratação de empresa, mediante Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de aparelhos de Ar 

Condicionado – Tipo SPLIT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 

Referência e Edital , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IX DO EDITAL, o qual 

deverá observar as especificações do Edital e do Termo de Referência no Anexo I do Pregão n.º 03/2019 

e seus anexos, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preço 

apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar por Lote. 

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 

específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao 

detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação é de 12 (doze) meses, contados 

da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Sergipe, através da COLIC – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Os preços registrados, a especificação do material, os quantitativos, as marcas, encontram-se elencados 

na presente Ata em seu anexo único. 

CLÁUSULA QUINTA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO 

O material deverá ser entregue, em conformidade com a solicitação dos órgãos participantes do Estado 

de Sergipe, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da emissão do empenho. 

Parágrafo único – A entrega deverá ocorrer nos almoxarifados dos órgãos solicitantes, da grande 

Aracaju/SE. 
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CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações de 

fornecimento, observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação pertinente. 

Parágrafo Primeiro – As contratações dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas 

através de Nota de Empenho, emitidas pelo órgão participante, contendo: n.º da ata, nome da empresa, 

objeto, especificação, obrigações da Contratada, endereço e data da entrega; 

Parágrafo Segundo – A Nota de Empenho será encaminhado ao fornecedor, que deverá assiná-la e 

devolvê-la ao órgão solicitante no prazo de 3 (três) dias consecutivos, a contar da data do seu 

recebimento; 

Parágrafo Terceiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a 

Nota de empenho poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos que 

integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Eletrônico n.º 03/2019: 

I – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pela CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe, desde que formalizada a contratação, de acordo com o 

especificado nesta Ata e no Anexo I do Edital, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se 

por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 

estabelecida; 

II – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o 

produto que estiver em desacordo com as especificações, o contratado terá prazo de 48 horas para 

entregar os equipamentos em, acordo com as especificações constantes no Anexo I, nem quaisquer 

pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto 

contratado; 

III – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à 
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CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços; 

IV – Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, no tocante ao fornecimento do material, conforme contrato de fornecimento, 

assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 

V – Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive considerados os 

casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de fornecimento; 

VI – A falta do material cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser 

alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato de 

fornecimento e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 

demais condições estabelecidas; 

VII – Possibilitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe efetuar vistoria 

nas instalações do fornecedor, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto registrado; 

VIII – Comunicar imediatamente à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o 

recebimento de correspondência; 

IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

reguladoras e pertinentes; 

X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

XI – Indenizar terceiros e/ou a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências 

das autoridades competentes e as disposições legais vigentes; 

XII – Substituir e/ou reparar os materiais, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias consecutivos, 

sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado as penalidades constantes no Edital; 
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XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente 

identificados com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, no 

mínimo, sua razão social e o nome completo do empregado; 

XIV – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação; 

XV – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria 

embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: N.º e data do Contrato de 

Fornecimento e o nome da fornecedora ou fabricante; 

XVI – Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, servindo 

como base de cálculo para as alterações os preços unitários constantes na proposta vencedora; 

XVII – Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 107, inciso IX, do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, que será observado, quando dos 

pagamentos à detentora do preço registrado; 

XVIII – Solicitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, em tempo hábil, 

quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a 

execução do objeto contratual; 

XIX – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou na Nota de 

Empenho, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da CODISE – Companhia 

de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado: 

I – todo e qualquer dano que causar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

ou a terceiros, ainda que culposo, praticados por seus prepostos, empregados ou mandatário, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 
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II – qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 

bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais 

decisões judiciais, eximindo a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe de 

qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

III – por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade competente, 

em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, 

desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento 

devido à detentora do preço registrado, o valor correspondente; 

Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza a CODISE – Companhia 

de Desenvolvimento Econômico de Sergipe a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou 

prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia 

contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa; 

Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização da CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe não eximirá a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das 

responsabilidades previstas nesta Ata. 

CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes obriga-se 

a: 

I – indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto; 

II – permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas 

de segurança; 

III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital; 

IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO 
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A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes efetuarão 

o pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias depois da entrega dos materiais que forem solicitados, contados a partir da 

data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de 

Fornecimento, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento 

foi realizado a contento. 

Parágrafo Primeiro – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 

Parágrafo Segundo – Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 

documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF, Certidões Negativas de Débitos 

junto às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União, e 

as contribuições previdenciárias e de terceiros), e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) da sede da Contratada; 

Parágrafo Terceiro – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

Parágrafo Quarto – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

Parágrafo Quinto – Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima 

Primeira; 

Parágrafo Sexto – No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 

mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final do 

adimplemento e a do efetivo pagamento; 

Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, 

nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
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Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento. 

Parágrafo Primeiro – Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 

constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro; 

Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, a CODISE 

– Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe solicitará ao fornecedor, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo à definição do parágrafo primeiro; 

Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe convocará as demais empresas com preços registrados para o 

lote, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitados as condições de fornecimento, os 

preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderão ocorrer 

as alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado; 

Parágrafo Quarto – Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 

forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, quando ocorrer qualquer 

das situações previstas no art. 35 do Decreto Estadual nº 25728 de 25/11/2008, conforme previsão legal 

também contida no art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos da CODISE e no art. 66 da Lei nº 

13.303/2016.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

São obrigações do Contratado: 

I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos 

em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do CONTRATADO; 
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II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes 

sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 

efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a 

Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

I – Advertência; 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 

serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o consequente 

cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III – impedimento de licitar e de contratar com a CODISE e o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

Parágrafo Primeiro – O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido 

dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, 

de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

Parágrafo Segundo – A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da 

obrigação. 

Parágrafo Terceiro – Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 

danos decorrentes para a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 
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Parágrafo Quarto – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias 

corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta Companhia, 

decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à imposição das sanções elencadas nos incisos I a 

IV desta cláusula. 

Parágrafo Quinto – A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá ensejar sua 

rescisão, nos termos do artigo 114 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do 

Estado de Sergipe para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a 

cargo do órgão contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos são: 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL-

PROGRAMÁTRICA 

PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO ELEMENTO 

DEDESPESA 

FONTE 

DE 

RECURSO 

19301 22.122.0039 2491 4490 0293 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo à presente Ata de Registro de Preços; 

II – Integram esta Ata o Edital de Pregão n° 03/2019 e seus anexos e as propostas das empresas 

classificadas para cada grupo, por GRUPO/LOTE; 

III – É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 

expressa autorização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 

Comarca de Aracaju/SE. 
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXXX de 2019. 

 

JOSÉ MATOS LIMA FILHO 

Diretor Presidente – CODISE 

 

GILDO DE SOUZA XAVIER NETO 

Diretor Administrativo e Financeiro CODISE 

CONTRATANTE 

____________________ 

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR REGISTRADO 

Representante legal: 
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ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2019, REFERENTE AO 

PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. 

 

Grupo/

Lote 

Item Especificação Unidade Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

01 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 58 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 04   

01 

02 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 36 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 14   

01 

03 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 48 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 03   

01 

04 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 30 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 09   

01 

05 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 24 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 05   

01 

06 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 18 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 13   

01 

07 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 18 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 09   
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ANEXO VII – DO EDITAL 

MINUTA DO CONTRATO Nº_____/2019 

 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 

fazem a COMPANHIA 

DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DE SERGIPE - CODISE e a empresa 

_____________________ na forma abaixo: 

 

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 

 

Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, pessoa jurídica de direito privado organizada sob a 

forma de Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPF/MF sob o nº 13.146.642/0001-45,com 

sede à Avenida Empresário José Carlos Silva, nº 4444, D.I.A., Aracaju/SE, doravante denominada 

CONTRATANTE, representada neste ato por seu Diretor Presidente JOSÉ MATOS LIMA 

FILHO, e seu Diretor Administrativo e Financeiro,GILDO DE SOUZA XAVIER 

NETO,eafirma….................….................................................................. com sede 

naRua........................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sobo nº 

................................., doravante denominada CONTRATADA, por seu Representante Legal o Sr. 

…..................................................................................., inscrito no CNPF sob o nº 

..........................resolvem celebrar o presente CONTRATO que se regerápelas seguintes 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

2. DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 

relacionamento contratual com vistas à prestação dos serviços definidos e especificados na 

CLÁUSULA I – OBJETO. 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade de 

Pregão Eletrônico, nos termos e condições do Edital nº 003/2019, cujo resultado foi homologado 



50  

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 4900-640 
CNPJ 13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 

 (0xx79)3218-1000 
 

em................ pelo Presidente, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 

10.520/2002 e sua legislação suplementar, à Lei nº 13.303/16 e ao  Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da CODISE, às cláusulas e condições aqui estabelecidas pela 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 Contratação tem por objeto, mediante Sistema de Registro de Preços, Aquisição de aparelhos de Ar 

Condicionado – Tipo SPLIT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo 

de Referência e Edital. 

CLÁUSULA II – DA DOCUMENTAÇÃO 

Quando da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Conjunta 

Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda comprovando sua 

regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros 

(INSS); o CRF (FGTS), e, a Certidão Negativa de Tributos Municipais (ISSQN), dentro do prazo de 

validade, sob pena de decair o seu direito à contratação. 

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

São obrigações da CONTRATADA, além das demais prevista neste instrumento e nos Anexos que 

integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Eletrônico n.º 03/2019: 

a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações em conformidade com o Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 

as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 

c) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da 

relação da rede de assistência técnica autorizada; 

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 



51  

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 4900-640 
CNPJ 13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 

 (0xx79)3218-1000 
 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990); 

e)  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Edital, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

f)  Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação;  

g)  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

h)  Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 

outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.  

CLÁUSULA IV – DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado: 

a) todo e qualquer dano que causar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe ou a terceiros, ainda que culposo, praticados por seus prepostos, 

empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização 

ou acompanhamento da CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

b) qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento 

em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que 

envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

c)  por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade 

competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 

execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, que ficará, de pleno direito, 

autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente; 

Parágrafo Primeiro – A contratada autoriza a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico 

de Sergipe a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas 
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pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de 

qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa; 

Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização da CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe não eximirá a contratada das responsabilidades previstas neste 

instrumento. 

CLÁUSULA V – OBRIGAÇÕES DA CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes obriga-se 

a: 

I – indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto; 

II – permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas 

de segurança; 

III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e no Edital; 

IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto. 

CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes efetuarão 

o pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias depois da entrega dos materiais que forem solicitados, contados a partir da 

data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de 

Fornecimento, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento 

foi realizado a contento. 

Parágrafo Primeiro – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 
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Parágrafo Segundo – Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 

documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF, Certidões Negativas de Débitos 

junto às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União, e 

as contribuições previdenciárias e de terceiros), e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) da sede da Contratada; 

Parágrafo Terceiro – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

Parágrafo Quarto – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

Parágrafo Quinto – Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima; 

Parágrafo Sexto – No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 

mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final do 

adimplemento e a do efetivo pagamento; 

Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, 

nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

CLÁUSULA VII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do 

Estado de Sergipe para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a 

cargo do órgão contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos são: 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL-

PROGRAMÁTRICA 

PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO ELEMENTO 

DEDESPESA 

FONTE 

DE 

RECURSO 

19301 22.122.0039 2491 4490 0293 

CLÁUSULA VIII – DO PREÇO 

 A CODISE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços ora contratados e efetivamente 
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realizados, os valores descriminados na tabela de preços adiante indicados:  

Grupo/

Lote 

Item Especificação Unidade Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

01 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 58 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 04   

01 

02 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 36 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 14   

01 

03 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 48 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 03   

01 

04 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 30 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 09   

01 

05 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 24 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 05   

01 

06 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 18 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 13   

01 

07 

Aparelho de ar condicionado tipi Split. 18 000 

(evaporadora + condensadora) 220. V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

Unidade 09   

CLÁUSULA IX – DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os serviços objetos deste Contrato serão pagos, mediante apresentação à de Faturas/Nota fiscal, com o 

mesmo CNPJ constante do Contrato, acompanhadas da documentação exigida para quitação, que após 

conferidas, serão encaminhadas para processamento e posterior pagamento, em até 30 (trinta) dias 

corridos contados a partir da data de entrada da fatura no protocolo da CODISE. 
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Parágrafo primeiro: As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização 

da CODISE.  Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à 

CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem de novos 

prazos parapagamento. 

Parágrafo segundo: A CODISE incorrerá em mora caso não efetue o pagamento das faturas até o 30º 

(trigésimo) dia de sua apresentação no protocolo da CODISE, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto. Passado este prazo, estará obrigada a efetuar a compensação 

financeira, ou seja, correção monetária por atraso de pagamento, calculada com base no INPC ou outro 

índice substitutivo, calculando-se o período compreendido entre a data de apresentação da fatura no 

protocolo da CODISE até a data do seu efetivo pagamento. 

CLÁUSULA X – DO REAJUSTE, DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DA 

REPACTUAÇÃO 

 O preço será irreajustável; 

 Parágrafo primeiro: Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico- 

financeiro do contrato, nos termos do art. 81, § 6º da Lei 13.303/2016 e art. 113, inciso VI do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, a ser efetivado por meio de Termo 

Aditivo. 

 Parágrafo segundo: Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a 

Administração poderá repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições mais 

vantajosas. 

 Parágrafo terceiro: A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser 

promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da 

consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 

 Parágrafo quarto: O contrato poderá ser repactuado, visando à adequação aos novos preços de 

mercado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data-base do acordo, convenção, 

dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à  cada apresentação da 

proposta,ou à época da última repactuação, e a demonstração analítica da variação dos componentes 

dos custos, devidamente justificada, sendo que: 

a) quanto aos insumos, o limite máximo de referência será estabelecido com a aplicação 

do percentual relativo à variação do IGP/DI-FGV, ou qualquer outro índice que vier 
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substituí-lo, conforme determinar a legislaçãopertinente; 

b) em relação aos salários, a revisão do seu preço observará as alterações sofridas pela 

citada convenção ou acordo coletivo detrabalho. 

Parágrafo quinto: As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de 

demonstração da alteração dos custos por meio de apresentação da planilha de custos e formação de 

preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação ou da indicação do 

índice oficial adotado como parâmetro, conforme for o caso. 

Parágrafo sexto: É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 

proposta inicial com exceção daqueles incluídos por dispositivos legais e/ou convenções e 

acordoscoletivos. 

Paragrafo sétimo: A contratada poderá exercer seu direito à repactuação dos preços até a data da 

prorrogação contratualsubsequente. 

Parágrafo oitavo: Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação no prazo estipulado acima, 

ocorrerá a preclusão do direito derepactuar. 

CLÁUSULA XI – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

São obrigações do Contratado: 

I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos 

em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do CONTRATADO; 

II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes 

sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 

efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

CLÁUSULA XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a 

Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
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I – Advertência; 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 

serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de serviços não cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o consequente 

cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III – impedimento de licitar e de contratar com a CODISE e o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

Parágrafo Primeiro – O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido 

dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, 

de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

Parágrafo Segundo – A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da 

obrigação. 

Parágrafo Terceiro – Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 

danos decorrentes para a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

Parágrafo Quarto – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias 

corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta Companhia, 

decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à imposição das sanções elencadas nos incisos I a 

IV desta cláusula. 

Parágrafo Quinto – A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá ensejar sua 

rescisão, nos termos dos artigos 114 do Regulamento de Licitações e Contratos da CODISE e art. 83 da 

Lei 13.303/2016. 
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CLÁUSULA XIII – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo único: Será permitida à Contratada, subcontratar ou transferir parte da execução dos 

serviços objeto deste Contrato, sempre observando as disposições contidas no art. 78 da Lei 

13.303/2016. 

CLÁUSULA XIV – DO PRAZO 

Parágrafo primeiro  O presente Contrato vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 

contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, 

limitada a sua vigência ao prazo máximo de 05 (cinco) anos consecutivos. 

Parágrafo segundo A Contratada será convocada para a assinatura do Contrato devendo fazê-lo em 

05 (cinco) dias, sob pena de decair o seu direito à contratação, além de sujeitá-la as penalidades 

previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2019. 

CLÁUSULA XV – DA GARANTIA CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro: A Contratada deverá recolher junto à Gerência Financeira desta 

Companhia/GFIN- 5.0.11.00, garantia no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos 

serviços, no ato da liberação da 1ª (primeira) fatura. 

Parágrafo segundo: O recolhimento da garantia deverá ser feito nos termos do item 14.1 acima, em 

Moeda Corrente do País, Título da Dívida Pública, Seguro-garantia ou Carta de Fiança Bancária, 

tudo na forma do artigo 70 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 111 do Regulamento Interno de Licitações 

e Contratos da CODISE, atualizada e revisada e nas respectivas legislações pertinentes. 

Parágrafo terceiro: Caso não seja depositada a caução na modalidade indicada pela Contratada, no 

ato de assinatura do Contrato, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 

SERGIPE – CODISE descontará desta o valor correspondente, que será atualizadomonetariamente. 

Parágrafo quarto: A garantia na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá ser 

apresentada com validade de 03 meses após o término da vigênciacontratual. 

Parágrafo quinto:  Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação, durante a execução 

contratual, do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a Contratada ficará obrigada a 
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providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pela 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE. 

Parágrafo sexto: A garantia prestada pela Contratada, será liberada pelo DAF, após o encerramento 

do contrato. 

Parágrafo sétimo: Caso a Garantia prestada pela Contratada seja em moeda corrente, a mesma será 

depositada em caderneta de poupança vinculada ao contrato, a fim de se manter sua atualização 

financeira. 

Parágrafo oitavo: A Garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não 

conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, 

independentemente de outras cominações legais, quando for ocaso. 

Parágrafo nono: A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será 

devolvida a Contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, incluindo a 

dos encargos sociais e trabalhistas. 

Parágrafo décimo: No caso das rescisões a devolução da Garantia deverá ser efetuada no estrito 

cumprimento do artigo 114do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE. 

CLÁUSULA XVI – DOS CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR 

Parágrafo único:  Os casos fortuitos e de força maior, conforme disposto no Artigo nº 393 e seu 

Parágrafo Único, do Código Civil, eximem as partes de responsabilidade pelo não cumprimento das 

obrigações assumidas no presente Contrato. 

CLÁUSULA XVII – DAS DESPESAS DE CONTRATO 

Paragrafo único: Todas as despesas para elaboração, validade e eficácia jurídica do Contrato, 

correrão por conta exclusiva da CODISE. 

CLÁUSULA XIII – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Parágrafo primeiro: Ficam designados os servidores Osael Barreto Fontes Sobrinho; 

Cpf:170.220.455-34; Cargo: Chefe de setor (Diade) e José Carlos de Sousa; Cpf:340.089.265-34; 



60  

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 4900-640 
CNPJ 13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 

 (0xx79)3218-1000 
 

Cargo: Chefe de setor (Disad), os quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução e de que tudo dará ciência ao credenciante.  

Parágrafo segundo:  A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da 

execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a 

qualidade desejada.  

Parágrafo terceiro: A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 a) A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais 

resultantes da execução do Contrato; 

 b) A Contratada deverá cumprir, além do estabelecido pelo Ministério do Trabalho e pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, as regulamentações e instruções estabelecidas por esta 

Companhia; 

 c)Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a CODISE, e 

nenhuma subordinação aos gestores CODISE. 

 d) A Contratada se obriga a manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 e)A Contratada obriga-se a executar os serviços e entregar os produtos, em estrita obediência às 

especificações descritas nas INSTRUÇÕES do Pregão Eletrônico nº 003/2019, independentemente 

de sua transcrição no bojo deste Contrato; 

 f) A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato. A supressão acima dos limites ora estabelecidos, somente poderá ser 

efetivada mediante acordo entre os Contratantes; 

 g) A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos nesta Cláusula, no 

que lhe couber, não transfere à CODISE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar 

o objeto do Contrato. 

CLÁUSULA XX – DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo: 
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 a) Por inadimplemento das Cláusulas contratuais; 

-b)  Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso-prévio 

de 48 (quarenta e oito) horas, com prova de recebimento; 

c)  Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução do contrato; 

-d)  Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigo 114 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da CODISE; 

CLÁUSULA XXI – ELEMENTOS INTEGRANTES 

Integram este Contrato: 

  a) Pregão Eletrônico nº 03/2019; 

  b) Proposta da Contratada de ...................................... 2019; 

 c)  Relatório de Análise da Proposta de ........................... 2019; 

  d) Homologação do Presidente de .................................. 2019. 

CLÁUSULA XXII – FORO 

 Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer 

questões decorrentes deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que o seja. 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para 

um só fim legal. 

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXXX de 2019. 

 

JOSÉ MATOS LIMA FILHO 

Diretor Presidente – CODISE 
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GILDO DE SOUZA XAVIER NETO 

Diretor Administrativo e Financeiro CODISE 

 

RAZÃO SOCIAL DACONTRATADA 

Representante legal 
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ANEXO VIII - DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais permanente, por meio de Ata 

de Registro de Preço, para atender as necessidades dos setores da CODISE, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

2. OBJETIVO 

Adquirir 57 (cinquenta e sete) equipamentos de refrigeração via registro de preço para 

suprir as necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. 

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

A aquisição do material respectivo, se faz devido as máquinas que se encontram nos setores 

estarem deterioradas, sem mais condições de conserto. 

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Descrição DETALHADA do objeto. 

Lote Item Especificação Detalhada Unidade Quantidade 

01 01 Aparelho de ar condicionado tipo Split. 58 000 

(evaporadora+condensadora) 220.V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

UN 04 

01 02 Aparelho de ar condicionado tipo Split. 36 000 

(evaporadora+condensadora) 220.V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

UN 14 

01 03 Aparelho de ar condicionado tipo Split. 48 000 

(evaporadora+condensadora) 220.V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

UN 3 

01 04 Aparelho de ar condicionado tipo Split. 30 000 

(evaporadora+condensadora) 220.V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

UN 9 

01 05 Aparelho de ar condicionado tipo Split. 24 000 

(evaporadora+condensadora) 220.V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

UN 5 

01 06 Aparelho de ar condicionado tipo Split. 18 000 

(evaporadora+condensadora) 220.V, com controle 

remoto digital, com serpentina de cobre 

UN 13 

01 07 Aparelho de ar condicionado tipo Split. 12 000 

(evaporadora+condensadora) 220.V, com controle 

UN 9 
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remoto digital, com serpentina de cobre 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos da Lei n.º 

13.303/16, de 30 de junho de 2016, e suas alterações se houver, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, do Decreto nº 24.480 de 26 de junho de 2007 e suas 
alterações e suas alterações e do Regulamento de Licitações e Contratos da CODISE.  

6. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados da data de assinatura do contrato. 

1. A entrega deverá ocorrer no setor DEPAG da CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe de segunda a sexta feira das 07h às 15h 

cujo endereço de entrega é: Av. Empresário José Carlos Silva, 4444, Distrito 
Industrial de Aracaju, Aracaju-SE, CEP:49.030-640 

2. Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser sanadas através dos 
seguintes contatos: 

E-mail:marcia.moraes@codise.se.gov.br osael.fontes@codise.se.gov.br 
tatiane.mendes@codise.se.gov.br viviane.cristina@codise.se.gov.br 

Telefone: (79) 3218-1048 e (79) 3218-1099 

Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta apresentada. 

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 

de 10 dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.  

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 dias úteis, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 
termo circunstanciado. 

Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

Os bens deverão ter prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo o 
maior. 

mailto:marcia.moraes@codise.se.gov.br
mailto:marcia.moraes@codise.se.gov.br
mailto:marcia.moraes@codise.se.gov.br
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Os eventuais componentes, manuais, ou acessórios, mesmo que não constantes na descrição 

do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fábrica, deverão também ser entregues na 

CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe Campus, sem qualquer custo 

adicional. 

A PRESENTE AQUISIÇÃO SERÁ FORMALIZADA POR MEIO DE CONTRATO DE 

FORNECIMENTO 

7. GARANTIA  

Os materiais terão garantia de 12 (meses) meses ou pelo prazo estipulado pelo fabricante, o 

que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega, devendo a 

contratada, após a comunicação do contratante, providenciar, no prazo máximo de 10 (Dez) dias úteis, 
as devidas correções. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATANTE: 

1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

2. Armazenar adequadamente os materiais recebidos; 

3. Verificar minuciosamente, nos prazos estabelecidos, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do TERMO DE 
REFERÊNCIA e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através de servidor designado; 

6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto; 

7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do 

presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

São obrigações da CONTRATADA: 

1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de 

Referência, sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 
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2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade; 

3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990); 

4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

5. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 

pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na execução do contrato. 

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

CONTRATANTE especialmente designado: Osael Barreto Fontes Sobrinho; Cpf:170.220.455-34; 

Cargo: Chefe de setor (Diade) e José Carlos de Sousa; Cpf:340.089.265-34; Cargo: Chefe de setor 
(Disad). 

O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados.  

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

10. PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal 

e deve estar em consonância com o termo de referência e contrato, da data de 

apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado 
tenha sido executada, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE, 

2. O pagamento será efetuado na conta corrente da CONTRATADA através de Ordem 
Bancária; 
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3. Os bens entregues ou serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais 
não serão atestados pela fiscalização; 

4. A CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da Nota de 
Empenho. 

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

1. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/ menor 
poluição, tais como: 

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; 

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

c) Treinamento/ capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução 
de desperdícios/poluição; 

d) Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, todas 

de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 

2010. 

12. SUBCONTRATAÇÃO 

1. É vedada a subcontratação: 

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1. O prazo para a execução do objeto deste Termo de Referência é contado a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao envio do Contrato. 

2. É obrigação da CONTRATADA manter as informações cadastrais no COMPRASNETSE 
atualizadas. 

3. Havendo divergência entre as especificações do objeto detalhadas no Comprasnet e as 

constantes neste Termo de Referência, prevalecerão as últimas. 

O presente Termo de Referência segue para Gerente da área para prosseguimento do certame licitatório. 

Aracaju 23 de Abril de 2019. 

Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam os 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às necessidades da CODISE 

– Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe.  

_________________________________ 

Márcia Moraes de Menezes - GERENTE ADMINISTRATIVO 


