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EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE
CARTA CONVITE Nº 004/2018
PROCESSO Nº 054/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2018
1 – PREÂMBULO
1.1 - Convidamos V. Sa. a apresentar, perante a Comissão Permanente de Licitações da
Câmara Municipal de Capivari, localizada na Avenida Tarsila do Amaral, 490, Distrito Industrial
Dr. Jovenil Forti, no Município de Capivari/SP, CEP: 13.360-000, PROPOSTA para o OBJETO
indicado no item 2, pertinente à LICITAÇÃO que será realizada no dia 15 de outubro de 2018,
na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com o que determina
a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006 e suas alterações posteriores, as normas legais e regulamentares aplicáveis, e as
cláusulas e condições deste ato convocatório.
1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser ENTREGUES no local
supra indicado, em envelopes fechados, distintos, com identificação externa do seu conteúdo,
na forma descrita abaixo, até às 10h00 da data acima designada, sendo ABERTOS a seguir,
observado o devido processo legal.
(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE
CAPIVARI
ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 004/2018
(RAZÃO SOCIAL DA
PROPONENTE)

(b) CÂMARA MUNICIPAL DE
CAPIVARI
ENVELOPE DE PROPOSTA
FINANCEIRA
CARTA CONVITE Nº 004/2018
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:
I – TERMO DE REFERÊNCIA;
II – DO VALOR DE REFERÊNCIA DA PROPOSTA;
III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
IV – MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal;
V – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);
VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME OU EPP;
VII – MINUTA DO CONTRATO;
VIII – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DA FASE HABILITAÇÃO;
IX– MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DA FASE PROPOSTA;
X – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO;
XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO;
XII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
XIII – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL.
2- DO OBJETO
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2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação

de pessoa jurídica especializada para a prestação dos serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e
equipamentos necessários à manutenção, para atender à Câmara Municipal de
Capivari, conforme especificações e quantidades constantes do ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA deste Edital.
3 - DO PREÇO
3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 72.686,16 (setenta e dois mil, seiscentos
e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), com base nos parâmetros dispostos no ANEXO
I – TERMO DE REFERÊNCIA.
3.2 - Os valores indicados no ANEXO II – DO VALOR DE REFERÊNCIA DA PROPOSTA
correspondem à média dos preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de
estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar
outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os
fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1- As despesas decorrentes do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos
seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Câmara Municipal de Capivari/SP: 33.90.39
– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 – Além das que foram regularmente convidadas, podem participar deste procedimento
outras interessadas, microempresas ou empresas de pequeno porte que atuam no ramo, cuja
finalidade social abranja o objeto desta licitação, desde que cadastradas na correspondente
especialidade neste órgão, e que tenham manifestado seu interesse com antecedência de até
24 horas da data e horário indicado no preâmbulo deste instrumento. A manifestação dar-se-á,
por ofício, junto ao protocolo da Câmara Municipal de Capivari, com apresentação do
certificado de cadastro.
5.1.1 - Não poderão participar desta licitação as empresas:
5.1.1.1 - Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.
5.1.1.2 - Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93;
5.1.1.3 - Suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o
Município de Capivari, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93;
.
5.1.1.4 - Que estejam estabelecidas sob a forma de consórcio.
5.1.1.5 - Que possuam a participação, direta ou indireta, caracterizada pela existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, de
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qualquer servidor ou dirigente, mesmo comissionado, desta Câmara Municipal, ou de qualquer
outro participante por ela designado para constituir comissões que participem desta licitação.
5.1.1.6 - Impedidas de participar, por ato de ofício da Câmara Municipal de Capivari, em virtude
de inidoneidade praticada anteriormente, por constatação de irregularidades no cadastro, ou
qualquer outro fator superveniente.
6

- DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 01 - Documentação de Habilitação:

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93):
a) Ato de criação da licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes,
devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
Diretoria em exercício;
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c) Cédula de identidade dos sócios ou proprietários da pessoa jurídica.
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei n.º 8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) relativamente aos sócios ou
proprietários da pessoa jurídica;
c) Certidão Negativa de Débitos Unificada ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – vigentes à época da
abertura dos envelopes de habilitação;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeitos de Negativa.
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g1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de
Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação.
6.1.3 – DECLARAÇÕES:
a) DECLARAÇÃO ANEXO IV - Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) DECLARAÇÃO ANEXO X - Declaração de Concordância com os termos do Edital e não
ocorrência de fatos impeditivos à participação em licitação.
c) DECLARAÇÃO ANEXO XI - Declaração subscrita pelo representante legal do licitante,
assegurando que o mesmo atende às normas relativas à saúde e Segurança no Trabalho,
nos termos do art. 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.
d) A fim de comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte,
para fins de participação no presente certamente, nos termos da Lei Complementar nº 123/06,
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverá apresentar:
d1) “Declaração de Enquadramento de ME ou EPP”, conforme o caso, devidamente registrada
e arquivada na respectiva Junta Comercial do Estado; E/OU
d2) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo VI deste Edital.
6.1.3.1 – A declaração constante do Anexo XII será preenchida com os dados da(s) licitante(s)
vencedora(s) do certame.
6.2 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123, art. 43).
6.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC
n.º 123/06, art. 43, § 1º).
6.2.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
6.3 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia, autenticada em cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado por um dos membros da Comissão
Permanente de Licitações no ato de sua apresentação.
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6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.5 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
6.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.
6.7 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os
estabelecimentos, disposta no item 6.1.2.
6.8 - A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta na Internet junto
aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por
este meio eletrônico.
6.9 - Quando por limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for
impossível a obtenção do número mínimo de licitante exigido no § 3º do artigo 22 da Lei n.º
8.666/93, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de
repetição do convite (art. 22, § 7º, da Lei Federal n.º 8.666/93).
6.10 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s)
representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do
ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida), apresentada até o início
da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não
impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão,
os direitos que dependam da manifestação daquele representante.
6.11 - Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope fechado, enunciando
externamente os dizeres estipulados no subitem 1.2.
6.12 - O licitante que não enviar representante legal ao ato público de abertura dos envelopes I
- Habilitação, poderá encaminhar termo de renúncia do prazo de recurso da fase de habilitação
(conforme modelo do ANEXO VIII) no envelope I, juntamente com a habilitação, ou
encaminhá-lo por fax durante o respectivo ato público de abertura dos envelopes de
habilitação.

7

- DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA

7.2.1 - O ANEXO III - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este
ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.
7.2.2 - Deverão estar consignados na proposta:
a) dados cadastrais;
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b) indicação obrigatória do preço expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por
extenso;
c) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura.
7.2.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotar, todos os custos diretos e
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita, e
entrega.
7.2.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da
apresentação da proposta.
7.2.5 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua
apresentação.6.2.6 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor máximo
indicado no ANEXO II – DO VALOR DE REFERÊNCIA DA PROPOSTA, desclassificando-se as
propostas cujos preços o excedam.
7.2.6 – A Proposta deverá ser acondicionada em envelope fechado, enunciando externamente
os dizeres estipulados no subitem 1.2(b).
7.2.7 - O licitante que não enviar representante legal ao ato público de abertura dos envelopes
II - Proposta, poderá encaminhar termo de renúncia do prazo de recurso da fase de propostas
(conforme modelo do ANEXO IX) no envelope II, juntamente com a proposta, ou encaminhálo por fax durante o respectivo ato público de abertura dos envelopes de proposta.
8 - DO JULGAMENTO
8.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de
habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e
rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer
as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso,
suspendendo-se o certame até o seu julgamento.
8.1.1 – Proceder-se-á conforme descrito no item 6.1.2 e seguintes, dando sequência a abertura
dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de
regularidade fiscal.
8.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia
das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta
às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão
permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases
subsequentes.
8.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao
respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos
neste ato convocatório.
8.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR
PREÇO GLOBAL.
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8.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às
especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.
8.4.2 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas cujo valor exceda aquele
estabelecido no Anexo II deste Edital, ou que ofereçam preços baseados nas ofertas das
demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexequíveis (arts.
40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).
8.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis.
8.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: (LC nº 123 art. 44 caput).
8.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada; (LC nº 123 art. 44 parágrafo 1º).
8.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC nº 123 art. 45, inc. I).
8.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a notificação formal da classificação
provisória.
8.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.2 deste edital,
inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC nº 123/2006
CARTA CONVITE Nº 004/2018
RAZÃO SOCIAL da Micro e Pequena Empresa
8.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e
apresentar melhor oferta; (LC nº 123 art. 45 inc. III).
8.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer
seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que
se enquadrarem no limite disposto no item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito. (LC nº 123 art. 45, inc II).
8.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais
bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno
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porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por
elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame. (LC nº 123 art. 45 parágrafo 1º).
9 – DA CONTRATAÇÃO
9.1 - As obrigações oriundas desta licitação serão formalizadas mediante a celebração de
termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VII.
9.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do
adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.1.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o
adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de
regularidade de que trata o subitem 8.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas
com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar.
9.1.2 – Serão firmados tantos contratos quantos sejam os vencedores do presente certame.
O(s) adjudicatário(s) deverá(ão) assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias
corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
9.1.3 - Quando o(s) adjudicatário(s), convocado(s) dentro do prazo de validade de sua
proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.1.1, ou se recusar a
celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das
propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;
9.1.4 – No caso de haver a contratação de microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte,
caso a documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de
habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da declaração de vencedor, prorrogável por igual período,
a critério da Câmara Municipal de Capivari, sob pena de a contratação não se realizar,
decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento
convocatório.
9.1.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à
Administração:
a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação;
b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).
9.2 – A(s) licitante(s) contratada(s) se obriga(ão) a manter, durante toda a execução do
contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de
habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no
curso do contrato, algum documento perder a validade.
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9.3 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas
naquela lei e neste ato convocatório.
9.4 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto
no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.5 - O foro do contrato será o da Comarca de Capivari/SP.
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
10.2. As impugnações devem ser protocoladas na sede da Câmara Municipal de Capivari,
dirigidas aos subscritores deste Edital.
10.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será
designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
10.3. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
10.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
10.5 Dos atos da Administração cabem recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitação ou
inabilitação do licitante; julgamento das propostas; anulação ou revogação da licitação
e indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.
11 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 – O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, inicia-se com a assinatura do
contrato.
11.2 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73
da lei federal n°8.666/93.
Avenida Tarsila do Amaral, 490 – Distrito Industrial II (Dr. Jovenil Forti)
CNPJ: 52.347.473/0001-63
Fone: (19) 3492-9740

www.camaracapivari.sp.gov.br

FOLHA:
RÚBRICA:

11.3- A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da lei
Federal n°8.666/93).
12 - DAS SANÇÕES
12.1 - A recusa injustificada do(s) adjudicatário(s) em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ao contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.
12.2 - O atraso injustificado no fornecimento dos insumos, sem prejuízo do disposto no
parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado
por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias até 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.
12.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa, poderão ser
aplicadas à contratada as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;
c) aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Câmara Municipal de
Capivari, pelo período de 01 (um) ano;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
12.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
12.5 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 6.1.2 deste edital,
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de
suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de
inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93;
12.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 02 (dois) dias úteis
contados da data da intimação do interessado.
12.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
13 - DO PAGAMENTO
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13.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 10 (dez) dias após a
aceitação da Nota Fiscal emitida, correspondente aos serviços prestados no mês anterior, de
acordo com as especificações exigidas no Edital, mediante quitação de boleto de cobrança
bancária, crédito em conta corrente ou cheque nominal ao seu favor, precedido pela
apresentação da respectiva fatura.
13.2 – A contratada fará jus ao crédito após cada período de 30 (trinta) dias de serviços
prestados.
13.3 - A Câmara pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada
sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
13.4 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o
nome do Banco e a respectiva Agência.
13.5 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus à Câmara.
13.6 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente cujos dados bancários
deverão ser fornecidos pela contratada.
13.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor (es), enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção
monetária.
13.8 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes do fornecimento dos produtos.
13.9 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto
aos preços propostos.
14 - DAS INFORMAÇÕES
14.1 – O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos
interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, na
sede da Câmara Municipal de Capivari, ou pelo telefone (19) 3492-9740.
14.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão
respondidos, com cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis da data indicada
no subitem 1.2 deste ato convocatório.
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 – A Câmara Municipal de Capivari poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em
parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
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15.2 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente
de Licitações e protocolizadas na Câmara Municipal de Capivari.
15.3 – Os recursos administrativos serão dirigidos ao Presidente, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitações, devendo ser entregues na sede da Câmara Municipal de Capivari,
sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.
15.4 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da
licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº
8.666/93.
15.5 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos
da sede da Câmara Municipal de Capivari, além de efetuadas diretamente aos interessados.

Capivari, 03 de outubro de 2018.

Bruno Barnabé da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Capivari

Fernanda Maria Dantas Grigolon
Presidente da Comissão de Licitações
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CONVITE N.º 004/2018.
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO – Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação dos
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os
materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender à Câmara Municipal de
Capivari, conforme especificações e quantidades a seguir discriminadas:

2- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Para a realização dos serviços, a contratada deverá disponibilizar à Câmara
Municipal de Capivari, sempre que necessário, no horário de seu expediente
administrativo das 8h às 17h, 01 (um) técnico especializado em manutenção de ar
condicionado do tipo Split, bem como ajudantes especializados em serviços de
manutenção de ares condicionados. A mão de obra empregada na execução dos serviços
deverá ter experiência nas áreas específicas de atuação e deverá ser promovido
treinamento sempre que for necessário para atualização tecnológica com responsabilidade
total da contratada, inclusive custos.
3- DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
A MANUTENÇÃO PREVENTIVA das instalações tem por objetivo antecipar-se, por
meio de ensaios e rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro
dos equipamentos e instalações ou desuso.
Segue abaixo a especificação das rotinas periódicas relativas à MANUTENÇÃO
PREVENTIVA que deverão ser realizadas pela CONTRATADA, com base na Portaria do M.S.
n° 3523/GM e NBR 1397/97 e nas características técnicas dos equipamentos de ar
condicionado:
a. MANUTENÇÃO MENSAL:
Especificações
Verificar ruídos e vibrações anormais.
Limpeza de evaporador.
Limpeza de filtro de ar.
Medir o diferencial de pressão.
Verificar e eliminar frestas dos filtros.
Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento
filtrante.
Verificar grades de ventilação/ exaustão.
Verificar chave seletora.
Verificar atuação do termostato.
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Verificar válvula reversora.
Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores.
Medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor.
Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente.
Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas.
Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos.
Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação.
Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.
Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias.
Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o uso de
produto desengraxante e corrosivo.
Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor).
Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter.
Verificar filtro e secador.
Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos.
Verificar nível de óleo do compressor.
Verificar a operação da válvula de expansão.
Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e
óleo).
Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis .
Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do
ambiente.
b. MANUTENÇÃO TRIMESTRAL:
Especificação
Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e
na bandeja.
Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão.
c. MANUTENÇÃO SEMESTRAL
Especificação
Verificar a operação dos controles de vazão.
Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores.
d. MANUTENÇÃO ANUAL:
Especificação
Limpeza de condensador.
Verificar protetor térmico compressor.
Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete.
4 - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO
Para cada serviço preventivo identificado, fica também estabelecido que a
CONTRATADA assume a obrigação de executar, se aprovado e disponível o material de
Avenida Tarsila do Amaral, 490 – Distrito Industrial II (Dr. Jovenil Forti)
CNPJ: 52.347.473/0001-63
Fone: (19) 3492-9740

www.camaracapivari.sp.gov.br

FOLHA:
RÚBRICA:

reposição, o correspondente serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA (substituição de partes e
peças, recomposição, reparo, conserto, etc.).
5- DOS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DO AR
CONDICIONADO.
A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e
testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim
de assegurar a prestação dos serviços de manutenção, devendo, obrigatoriamente, a
CONTRATADA incluir no preço do serviço os correspondentes custos.
A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas dependências da
CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que durar o serviço executado. Tão logo
este seja concluído, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a retirada dos
remanescentes.
As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por equipamentos,
materiais, instalações ou assemelhados da CONTRATADA de forma a não prejudicar o
desenvolvimento dos serviços de outros contratados que acaso poderão estar trabalhando
concomitantemente.
Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais ficará a cargo da
CONTRATADA.
Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer pagamento
adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a viabilizar os trabalhos
dos profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, bem como imprescindíveis à
execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar
condicionados, tais como álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões,
vaselina, estopas, panos, palhas de aço, utensílios e produtos químicos de limpeza, graxas e
desengraxantes, desencrustantes, produtos anti-ferrugem, WD40, solventes, materiais de
escritório, fitas isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, epóxi,
colas tipo Araldite e SuperBonder, Durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, lixas,
escovas de aço e nylon, massa de vedação, material de soldagem, brocas, oxigênios,
nitrogênio, acetileno e outros similares. Desse modo, a CONTRATADA deverá incluir no preço
dos serviços os correspondentes custos.
A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá fornecer, sem
fazer jus a pagamento adicional, o seguinte MATERIAL DE REPOSIÇÃO: fusíveis, relés
de proteção, capacitores, parafusos, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos,
disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e circuitos de controle de temperatura e
pilhas. Desse modo, a CONTRATADA deverá considerar, na sua proposta de preço, os
correspondentes custos.
MATERIAL DE REPOSIÇÃO, no caso das presentes especificações, compreende
peças, componentes e materiais para o conserto, recomposição e readequação dos
equipamentos e instalações do ar condicionado.
Correrá por conta da CONTRATANTE os seguintes MATERIAIS DE REPOSIÇÃO:
compressores, ventiladores, controle remoto, placa eletrônica e demais peças não abrangidas
no item correspondente às peças que incumbem à CONTRATADA fornecer.
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O MATERIAL DE REPOSIÇÃO a cargo da CONTRATANTE pode ser adquirido
diretamente de terceiros para entrega à CONTRATADA, ou autorizado a esta que providencie
tal aquisição, com posterior ressarcimento pelo respectivo custo, desde que o correspondente
orçamento detalhado tenha sido previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e esteja dentro
do preço praticado no mercado.
Os custos com a instalação de materiais deverão correr por conta da
CONTRATADA, não podendo cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição dos
preços unitários.
Na hipótese de ser necessária a aquisição de MATERIAL DE REPOSIÇÃO, cujo
fornecimento seja responsabilidade da CONTRATANTE, a CONTRATADA se obriga a
apresentar, de imediato, orçamento detalhado para viabilizar tal compra, com a completa
identificação individualizada dos itens necessários aos serviços de manutenção, indicando
obrigatoriamente a marca e modelo dos mesmos, acompanhados de seus correspondentes
quantitativos e preços unitários.
A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento de MATERIAL DE REPOSIÇÃO
apresentado pela CONTRATADA, cujo valor esteja muito acima do praticado pelo mercado,
podendo obter orçamento específico por sua própria iniciativa para efeito comparativo.
Todos os MATERIAIS DE REPOSIÇÃO a serem empregados nos serviços deverão
ser novos, do mesmo fabricante dos originais, e compatíveis com as especificações técnicas,
sujeitos ao exame e à aprovação da FISCALIZAÇÃO.
Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a
apresentação de informações, por escrito, do local de origem dos MATERIAIS DE
REPOSIÇÃO ou de certificado de ensaios que comprovem a qualidade destes. Os ensaios e
as verificações que se fizerem necessários serão providenciados pela CONTRATADA,
representando ônus de sua exclusiva responsabilidade, não sendo, por consequência, objeto
de pagamento adicional por parte da CONTRATANTE.
As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da
CONTRATANTE, devendo, por ocasião do término dos respectivos trabalhos, serem entregues
pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO.
6- DAS CONDIÇÕES GERAIS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DO AR CONDICIONADO
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva a serem contratados têm como
objeto os equipamentos de ar condicionado “split system" do edifício da Câmara Municipal de
Capivari, compreendendo todos os equipamentos relacionados no item específico.
Os serviços de manutenção preventiva, que buscam prevenir a ocorrência de quebras
e defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as em perfeito estado de uso, de
acordo com projetos, manuais, normas técnicas dos fabricantes e da área de saúde e
consistem na execução, pela CONTRATADA, de procedimentos rotineiros estabelecidos no
Plano de Manutenção, mediante 1 (uma) obrigatória visita quinzenal, perfazendo, por mês, um
total de 2 (duas) visitas.
Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas previamente
programadas pela FISCALIZAÇÃO da Câmara Municipal de Capivari, em conformidade com a
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periodicidade fixada no Plano de Manutenção, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às
17h.
A CONTRATADA deverá executar a primeira manutenção preventiva no prazo de até 5
(cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato.
Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, eventuais ou
emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se comprovar serem
indispensáveis, tratam da execução dos trabalhos necessários e suficientes para a imediata
correção de defeitos e anormalidades nos equipamentos de ar condicionado, a fim de que seja
retomada sua utilização de forma segura, eficiente e econômica, devendo ser
preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h.
No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de anormalidades
eventuais, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, iniciar os
procedimentos corretivos no prazo máximo de até 3 (três) horas.
No caso de serviços de manutenção corretiva emergencial relativa a acidentes de
qualquer natureza, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, adotar
urgentes providências no sentido de sanear o problema em até 1 (uma) hora.
Caso a CONTRATADA não promova o devido atendimento nos prazos fixados, fica a
CONTRATANTE autorizada a contratar os necessários serviços de outra empresa e a cobrar
da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato o isente da aplicação de sanção
contratual ou provoque, para a CONTRATANTE, qualquer perda de garantia dos equipamentos
e materiais pertencentes aos equipamentos de ar condicionado.
A requisição de serviços de manutenção corretiva, eventuais ou emergenciais poderá
ser formalizada por meio de comunicação verbal (telefone) ou escrita (ofício, fax, mensagem
eletrônica, etc.).
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados e os materiais
empregados deverão obedecer rigorosamente:
a) às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem de produtos;
b) às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;
c) às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410
– Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16401-1 – Instalações de arcondicionado;
d) às disposições legais federais, e distritais pertinentes;
e) aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto;
f) às normas técnicas específicas, se houver;
g) às publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design – SMACNA (Sheet Metal and Air
Conditioning Contractor's National Association);
h) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para
melhor complementar os temas previstos por essas;
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i) à Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de
Construção e de Manutenção;
j) às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:
k) à NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
l) à NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
m) à NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
n) à NR-23: Proteção Contra Incêndios;
o) à Resolução CONFEA nº 425/98 (ART);
p) à Portaria n.º 3523/GM e 176/GM do Ministério da Saúde, bem como o
preenchimento do PMOC, de acordo com as necessidades dos equipamentos.
Na execução das rotinas dos serviços de manutenção dos equipamentos de ar
condicionado, a CONTRATADA deve:
a) observar estritamente as recomendações dos fabricantes e as instruções
constantes de normas técnicas indicadas para a elevação da vida útil e melhoria do
rendimento dos equipamentos;
b) zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de
corrosão, instalação de acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura
e revestimentos protetores;
c) manter os ambientes climatizados dentro dos padrões normalizados de
temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, conforme definido nas
especificações e projeto do Sistema de Climatização. Assim, a CONTRATADA deve
realizar medições nas salas onde se encontram os sensores do Sistema de
Supervisão e adotar as medidas necessárias para alcançar os padrões supracitados.
Nos demais ambientes, as medições serão sempre que necessário ou houver
determinação da FISCALIZAÇÃO; e
d) observar as prescrições da Portaria n° 3.523 GM/MS/98, em especial as
disposições dos artigos 5° e 6°, procedendo conforme determinações descritas a
seguir:
1) manter limpos os componentes dos equipamentos (bandejas, serpentinas,
desumidificadores, ventiladores, venezianas, grelhas e difusores) de forma a evitar
a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa
qualidade do ar interno;
2) utilizar, na limpeza dos componentes dos equipamentos de ar condicionado,
produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para
esse fim;
3) manter em condições de operação os filtros, promovendo sua substituição,
quando necessário;
4) remover as partículas sólidas, retiradas dos equipamentos de ar condicionado
após a limpeza, e acondicioná-las em recipientes e locais adequados;
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5) preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas
que apresentem riscos à saúde humana;
6) garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes climatizados; e
7) manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições:
- implantar e manter um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC.
Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui
ambientes climatizados, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, as
recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de
emergência, para a garantia da segurança dos equipamentos condicionadores e
outras de interesse, conforme modelo descrito no Anexo I da Portaria n° 3.523
GM/MS/98 e especificações da NBR 13971/97da ABNT;
- garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou
indireta deste serviço;
- manter disponível o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC; e
- divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção,
operação e controle em relatórios mensais.
Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela CONTRATADA, sob sua
responsabilidade técnica e financeira, na presença da FISCALIZAÇÃO, ficando a aceitação
final condicionada à comprovação da efetiva realização das rotinas relativas à manutenção
preventiva programada, assim como, na hipótese de manutenção corretiva, ao
restabelecimento do uso do sistema de ar condicionado.
Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA deverá
utilizar somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a
utilização de substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou
que venham causar danos ou corrosões nos equipamentos de ar condicionado.
A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua
execução.
Para a prestação dos serviços de manutenção objeto destas especificações, caberá a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento e ferramenta necessários, usar mão de obra
idônea e obter materiais necessários em quantidade suficiente e de reconhecida qualidade, de
forma a assegurar o progresso satisfatório aos serviços e a conclusão destes nos prazos
fixados.
A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros etc.
Se, para viabilizar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar pareceres e
desenhos técnicos de execução, deverá fazê-los às suas expensas exclusivas e submetê-los à
aprovação da FISCALIZAÇÃO.
A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a
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terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que
estejam localizadas nas proximidades da CONTRATANTE.
A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE e terceiros por atos, falhas ou
omissões suas. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou
danos e indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira
responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte da
CONTRATANTE.
A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a
menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
público ou privado, adjacente a CONTRATANTE. Também providenciará toda e qualquer
sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.
A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas onde realizarem serviços
permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de detritos e sobras
de material tão logo conclua as operações relativas ao serviço executado.
A remoção de todo entulho eventualmente produzido pelos serviços de manutenção
preventiva e corretiva do ar condicionado será de responsabilidade da CONTRATADA,
devendo arcar exclusivamente com o correspondente custo sem ônus adicional para a
CONTRATANTE.
O representante da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por esta terão livre
acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados
e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que nas dependências
da CONTRATADA.
No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações,
prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando-as
em conformidade com o seu estado original.
Quando houver necessidade de movimentar
ou modificar equipamentos e elementos existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a
execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO
autorização para tais deslocamentos e modificações.
A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão
e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os diários de
manutenção, controles de acesso e de presença dos prestadores de serviço e controles de
emprego de materiais ou outros.
Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem
autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.
A inobservância das presentes especificações técnicas implicará a aceitação parcial
ou recusa total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer a parcela ou o objeto integral
recusado sem direito à indenização.
7- DAS CARACTERÍSTICAS
CONDICIONADOS

GERAIS
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Os equipamentos de ar condicionados instalados na Secretaria de Controle Externo do
Tribunal de Contas da União no Estado do Amazonas são os seguintes:

PISO TÉRREO DO PRÉDIO

ÁREA
Sala Vereador 1
Sala Vereador 2
Sala Vereador 3
Sala Vereador 4
Sala vereador 5
Sala Vereador 6
Sala Vereador 7
Sala Vereador 8
Sala Vereador 9
Sala Vereador
10
Sala Vereador
11
Sala Vereador
12
Sala Espera
Plenarinho

Plenário
Vereadores
Saguão
Rádio, TV e
Imprensa

METRAGE
M
M²
21,75
21,75
32,8
24,75
21,75
21,75
24,75
21,75
21,75

Hi Wall
Hi Wall
Hi Wall
Hi Wall
Hi Wall
Hi Wall
Hi Wall
Hi Wall
Hi Wall

12.000
12.000
18.000
18.000
12.000
12.000
18.000
12.000
12.000

Frio
Frio
Frio
Frio
Frio
Frio
Frio
Frio
Frio

23,75

Hi Wall

18.000

24

Hi Wall

24
24

Hi Wall
Hi Wall
piso/tet
o

140

516
280
16,2

Guarita da
vigilância

TIPO

piso/tet
o
Casset
e
Hi Wall
Área
extern
a

CAPACIDAD CICLO QNTDS.
E [BTU'S]

MODELO

REFRIG.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER

410A
410A
410A
410A
410A
410A
410A
410A
410A

Frio

1

INVERTER

410A

18.000

Frio

1

INVERTER

410A

18.000
18.000

Frio
Frio

1
1

INVERTER
INVERTER

410A
410A

60.000

Frio

2

CONVENC

410A

60.000

Frio

6

CONVENC

410A

48.000

Frio

5

CONVENC

410A

9.000

Frio

3

INVERTER

410A

9.000

Frio

1

INVERTER

410A

PISO SUPERIOR DO PRÉDIO
ÁREA

METRAGEM
M²

TIPO

CAPACIDADE CICLO QNTDS. MODELO REFRIG.
[BTU'S]
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Chefe de
Gabinete

Hi
Wall
Hi
Wall
Hi
Wall
Hi
Wall
Hi
Wall
Hi
Wall
Hi
Wall
Hi
Wall
Hi
Wall
Hi
Wall
Hi
Wall

15

Recepção
Sala do
Presidente
Imprensa
Cerimonial

9

21,75

1° Secretário

21,75

2° Secretário

22,75

Comissões

36

Diretor Geral
Sala do
Advogado 1
Procuradoria
Jurídica

36
21,75

Vice Presidente

21,75

44,7

21,75

9.000

Frio

1

9.000

Frio

1

18.000

Frio

2

12.000

Frio

1

12.000

Frio

1

12.000

Frio

1

18.000

Frio

2

18.000

Frio

2

12.000

Frio

1

12.000

Frio

1

12.000

Frio

1

INVERTE
R
INVERTE
R
INVERTE
R
INVERTE
R
INVERTE
R
INVERTE
R
INVERTE
R
INVERTE
R
INVERTE
R
INVERTE
R
INVERTE
R

410A
410A
410A
410A
410A
410A
410A
410A
410A
410A
410A

PAVIMENTO TERREO 2 DO PRÉDIO
ÁREA

METRAGE
M
M²

TIPO

CAPACIDAD CICLO
E [BTU'S]

QNTDS.

MODELO

REFRIG
.

Almoxarifado

21,3

Hi Wall

12000

Frio

1

INVERTER

410A

Secretaria Geral

23,4

Hi Wall

12000

Frio

1

INVERTER

410A

Equipamentos

13,4

Hi Wall

12000

Frio

1

INVERTER

410A

Financeiro

21,6

Hi Wall

12000

Frio

1

INVERTER

410A

Cópias

15,4

Hi Wall

12000

Frio

1

INVERTER

410A
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QUADRO RESUMIDO DA QUANTIDADE TOTAL DE APARELHOS
APARELHOS
Aparelhos de ar condicionado de 9000 BTUS sendo 5 da marca LG e 1 da marca
Samsung
Aparelhos de ar condicionado de 12000 BTUS todos da marca LG
Aparelhos de ar condicionado de 18000 BTUS todos da marca LG

QTD.
TOTAL
6
17
13

Aparelhos de ar condicionado de 60000 PISO TETO todos da marca Hitachi

8

Aparelhos de ar condicionado de 48000 CASSETE todos da marca Hitachi

5
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CONVITE N.º 004/2018
ANEXO II – DO VALOR DE REFERÊNCIA DA PROPOSTA

Item

01

Descrição

Prestação dos
serviços
continuados de
manutenção
preventiva e
corretiva de ar
condicionado,
incluindo os
materiais e
equipamentos
necessários à
manutenção,
para atender à
Câmara
Municipal de
Capivari,
conforme
especificações e
quantidades
constantes do
ANEXO I –
TERMO DE
REFERÊNCIA
DO EDITAL.

Unidade

Valor máximo
de
aceitabilidade
mensal em R$

Valor máximo
de
aceitabilidade
global em R$
para 12 meses

SV

6.057,18

72.686,16
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CONVITE N.º 004/2018
ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
Razão Social da
Proponente:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

CNPJ:

OBJETO – Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de pessoa jurídica

especializada para a prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à
manutenção, para atender à Câmara Municipal de Capivari, conforme especificações e
quantidades constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.
Item

01

Descrição

Prestação dos
serviços
continuados de
manutenção
preventiva e
corretiva de ar
condicionado,
incluindo os
materiais e
equipamentos
necessários à
manutenção,
para atender à
Câmara
Municipal de
Capivari,
conforme
especificações e
quantidades
constantes do
ANEXO I –
TERMO DE
REFERÊNCIA
DO EDITAL.

Unidade

Valor mensal da
proposta em R$

Valor global da
proposta em R$
para 12 meses

SV

Valor global da proposta para 12 (doze) meses por extenso:
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DECLARAÇÃO
1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações
exigidas no edital e na legislação em vigor.
3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos
sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
Nome do Representante:
Identidade nº:

CPF nº:

Local e Data:
Assinatura:
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CONVITE N.º 004/2018.
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO
Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

DECLARAÇÃO

.................................,...................................................................................................................
inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu
representante
portador(a)

legal
da

o(a)

Carteira

Sr(a).............................................................................................,
de

Identidade

nº...................................

e

do

CPF

nº

.........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
..................., ....... de ..................... de 2018.

____________________________________________
Nome e assinatura do representante
RG nº...............................................
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CONVITE N.º 004/2018.
ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº
..............................), com sede na Rua ............................................................, nº .............,
bairro
....................................,
na
cidade
de
.............................,
Estado
de
..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a)
..........................................................., ........................ (nacionalidade), ..............................
(estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF
nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº
.........., na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ---------OUTORGADO:
Sr.
(a)
.....................................,
...........................
(nacionalidade),
........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e
do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº .......,
bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ---------PODERES: A quem confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório,
especificamente na licitação modalidade CARTA CONVITE nº 004/2018, da Câmara Municipal
de Capivari, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais
negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor
recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao
referido certame.-----.............................., ........ de ......................... de 2018.

Outorgante
(COM FIRMA RECONHECIDA)
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CONVITE N.º 004/2018.
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato
convocatório, que a empresa ____________________________________(denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem
como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores,
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos
nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da Carta Convite
nº 004/2018, realizado pela Câmara Municipal de Capivari.

Capivari, ___ de ______________de 2018.

_______________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº...........................
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CONVITE N.º 004/2018.
ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI E ...........................
Convite n.º 004/2018
Contrato n.º /2018
Processo n.º 054/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Presidente, Sr. ............., RG nº ............., CPF nº ................., e ................,
inscrito no CNPJ/CPF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente termo de contrato, concernente à Licitação na
modalidade CONVITE nº 004/2018. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e
condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação
aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e
irrestritamente, às suas estipulações.
PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a prestação dos serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos
necessários à manutenção, para atender à Câmara Municipal de Capivari, conforme
especificações e quantidades constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital
da Carta Convite n.º 004/2018, o qual integra o presente instrumento contratual, para todos os
fins e efeitos legais, independentemente de transcrição.
SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A execução do objeto dar-se-á de acordo com o
disposto no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital, procedendo a Contratada às
verificações do objeto com periodicidades mensais, trimestrais, semestrais e anuais, além das
manutenções corretivas necessárias, a fim de manter em perfeito funcionamento todos os ares
condicionados pertencentes à Câmara Municipal de Capivari.
§ 1º - A Contratada deverá atender aos chamados da Contratante num prazo de até 24 horas
para verificar as falhas ou defeitos dos equipamentos.
§ 2º - A administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da lei
Federal n° 8.666/93).
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ........ (....), considerando o
valor mensal de R$ ..... (....), conforme proposta da Contratada para o objeto definido na
Cláusula primeira deste termo.
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PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com
o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código
de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, do Orçamento vigente
da Câmara Municipal de Capivari, conforme notas de empenho acostadas aos autos.
QUINTA (DO PAGAMENTO) – Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até
10 (dez) dias após a aceitação da Nota Fiscal emitida, correspondente aos serviços prestados
no mês anterior, de acordo com as especificações exigidas no Edital, mediante quitação de
boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente ou cheque nominal ao seu favor,
precedido pela apresentação da respectiva fatura.
§ 1º - A contratada fará jus ao crédito após cada período de 30 (trinta) dias de serviços
prestados.

§ 2º - A Câmara pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à Contratada, vedada sua
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
§ 3º - A Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem
rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a
respectiva Agência.
§ 4º - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus à Câmara.
§ 5º - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente cujos dados bancários
deverão ser fornecidos pela Contratada.
§ 6º - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
§ 7º - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da prestação dos serviços contratados.
SEXTA (DO PRAZO) – O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses,
contados da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da Contratada:
a) responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes
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b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)
o)

da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de
acidentes, tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências, do Contratante;
responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da
Contratante, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante;
comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados;
manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de
habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação, devendo, justificada e
previamente, solicitar autorização à Contratante, para qualquer alteração que
possa afetar o cumprimento do Contrato;
fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do
serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;
arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus
empregados quando da execução do serviço objeto contratado;
corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Fiscalização os serviços que, a
juízo desta, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer
acréscimo no preço contratado;
manter preposto, aceito pela Administração da Contratante, durante o período de
vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.
fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do
serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los;
responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica, pertinentes ao Contrato, que venham a ser
solicitados pela Contratante;
quando dos serviços de instalação elétrica, os profissionais deverão estar conforme
determina a NR-10 (Norma Regulamentadora de Segurança em Serviços e
Instalações Elétricas) norma que regulamenta as atividades do setor elétrico, e
deverão ser apresentados documentos de qualificação, capacitação (quando
houver), autorização para trabalho com eletricidade, além do curso de 40 horas de
segurança, conforme determina a NR-10;
não efetuar subcontratação de qualquer serviço ou atividade, sem justificativa e
com prévia e expressa autorização da Contratante, que poderá, se assim entender,
indeferir a solicitação;
fornecer garantia dos serviços prestados;
atender aos chamados da Contratante no prazo estabelecido no § 1º da Cláusula
segunda deste termo.

OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da Contratante:
a) esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e
possíveis interferências que por ventura não tenham sido suficientemente
esclarecidas;
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b) permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, sempre que
necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados;
c) notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
d) acompanhar
e
fiscalizar
a
execução
do
Contrato
por
um representante especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n.º
8.666/93;
e) efetuar os pagamentos devidos pela prestação dos serviços, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do Contrato;
f) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da
Contratante quanto ao uso das instalações, caso venham a ser solicitadas pelos
empregados da Contratada;
g) comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
Contrato.
NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão
aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:
I - O atraso injustificado na execução do fornecimento, sem prejuízo do disposto no parágrafo
1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias até 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.
II - Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes deste termo de contrato,
garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;
c) aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Câmara Municipal de
Capivari, pelo período de 01 (um) ano;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
§ 1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A
penalidade de multa, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.
§ 2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento
não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo
das sanções previstas naquela Lei e no Edital.
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PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não
poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como
exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das
obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento
de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam
causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.
§ 1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à
Contratada.
§ 2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinado.
§ 3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação
e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.
DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da
Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da
formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês
seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação
resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como
condição indispensável para sua eficácia.
DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capivari/SP,
excluído qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Capivari, ....... de ............ ... de 2018.

Contratante

Contratada

Testemunhas:
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CARTA CONVITE N.º 004/2018.
ANEXO VIII – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO DA FASE HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI - SP

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO DA FASE HABILITAÇÃO - REF.: CONVITE Nº.
004/2018

(nome da empresa), tendo sido habilitada nos autos da
licitação acima referida, declara que não pretende recorrer da decisão da Comissão de
Licitação, que julgou a fase de habilitação das empresas através dos Envelopes I HABILITAÇÃO e renuncia expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo,
previsto no artigo 109, inciso I alínea “a” e § 3º, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores
alterações, concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Capivari, __ de _________ de 2018.

_______________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº ______________
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CARTA CONVITE N.º 004/2018.

ANEXO IX – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO DA FASE DE PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI - SP

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO DA FASE DE PROPOSTA
- REF.: CONVITE N.º 004/2018

(nome da empresa), nos autos da licitação acima referida,
declara que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou a fase de
classificação das propostas das empresas através dos Envelopes II - PROPOSTA e renuncia
expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, previsto no artigo 109, inciso I
alínea “b” e § 3º, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, concordando, em
consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Capivari, __ de _________ de 2018.

_______________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº ______________

Avenida Tarsila do Amaral, 490 – Distrito Industrial II (Dr. Jovenil Forti)
CNPJ: 52.347.473/0001-63
Fone: (19) 3492-9740

www.camaracapivari.sp.gov.br

FOLHA:
RÚBRICA:

CONVITE N.º 004/2018.
ANEXO X - DECLARAÇÃO - CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº
..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e
julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do
objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta
empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo
nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.
.........................., ....... de ................. de 2018.

................................................
(representante legal)
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CONVITE N.º 004/2018.

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO

Ref.: Convite n.º 004/2018

Eu __________________________________________________________ (nome completo),
representante legal da empresa ____________________________________________ (razão
social), interessada em participar da licitação em epígrafe, da CÂMARA MUNICIPAL DE
CAPIVARI/SP,
DECLARO,
sob
as
penas
da
lei,
que
a
___________________________________________ (nome da pessoa jurídica) cumpre todas
as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos do art.
117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo.
.........................., ....... de ................. de 2018.
................................................
(representante legal)
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CONVITE N.º 004/2018
ANEXO XII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Capivari
CONTRATADA: __________________________________ CNPJ: ____________________
CONTRATO N.º ____/2018
CONVITE N.º 004/2018
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de pessoa jurídica

especializada para a prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à
manutenção, para atender à Câmara Municipal de Capivari, conforme especificações e
quantidades constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para
fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar
todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, se for o caso
e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n.º 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Local e data:______________________________________________________________
CONTRATANTE
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional:___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional ___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
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CONVITE N.º 004/2018.
ANEXO XIII – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL
ATENÇÃO: FAVOR DEVOLVER PREENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO NO ATO DO
RECEBIMENTO DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO.
CONVITE N.º 004/2018
PROCESSO N.º 054/2018
DECLARO ter recebido nesta data, uma cópia do Edital do Convite n.º 004/2018, que será
realizado na sede da Câmara Municipal de Capivari, localizada a Av. Tarsila do Amaral, 490 –
Distrito Industrial Dr. Jovenil Forti, no dia 15 de outubro de 2018, às 10h00.
EMPRESA:
CNPJ/MF:

INSCR.ESTADUAL:

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO :

C.E.P.:

E-MAIL:

WEB SITE:

FONE:

FAX:

DATA DE RECEBIMENTO

CARIMBO E ASSINATURA
Avenida Tarsila do Amaral, 490 – Distrito Industrial II (Dr. Jovenil Forti)
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