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EDrA[- pREGÃo rlrrnôurco Ne 014/202r - cpVsEMAp

1.1. O Municipio de Laranjal do lari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos interessados
que realizará licitãção na modalidade PREGÃo, sob a forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREçO GtOBAt,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços continuados em manutenção preventiva e

corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo parede/anela e split, instalação/desinstalação, corrr

fornecimento e substituição de peças de Íeposição, componentes e acessórios por outras novas e originais,
genuínos e similares, instalados nos prédios das secretarias da administração geral da Prefeitura Municipal de

Laranjal do Jãrí, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Anexo I deste edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ns 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto ns 7.746, de OS de junho de
2013, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 26 de abril, de 2018, atendendo orientação da Lei Federal
8.142 de O7 de Dezembro de 1993, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n'
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n-o 8.666, de 21 de junho de 1993 e as

exigências estabelecidas neste Edital.

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro, com a utilização
de sua chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

lNlClO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:22103/2020às 12h00.min - Horário de Brasília

ABERTURA OAS PROPOÍAS: O5l04Êm0às 08h10min - Horário de Brasília

lNÍclo DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREçOS: 05/04/ãPOàs (x,h3Omin - HoráÍio de Brasília

. ÍEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dezl minutos e, após isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo
de duração da sessão pública, de acordo com o ârt. 32, do Decreto n.e 10.024, de 20 de setembro de 2019, por
se tratar de modo de disputa ABERTO.

t
3.1, O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Banco do Brasil s/4, através do site
www.licitacoes-e.com.br onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos.

3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente trensferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não hâia
comunicação em contrário informada pelo PÍegoeiro.

4.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas por e-mail ou no próprio sistema.
informando o número da licitação.

4,2. As consultas serão respondidas no campo MÉNSAGENS, no link correspondente a este Edital no site
www.licitacoes-e.com.br.

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da PreÍeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, n-o 2.505 - Bairro
Agreste - Laranjal do Jari-Amapá - cEP 68.92G0o0.
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2. DO ENDERÊçO, OATA E HOúRIO DO CERTAME

3. DO PROVEDOR DO SISTEMA ETETRÔNICO UTITIZADO
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b) Horário de atendimento ao público: oShoomin às l3hmmin, de segunda a sexta-fêira

cl Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

d) Sites: www.licitacoês-ê.com.br;-!a 
^A4:!ê!Iegig!!9ii!i4p:t9!Lble) EndereçoEletrônico: cpl.pmli@hotmail.com

5.1. Anexo l-Termo de Referência;

5.2. Anexo ll - Modelo de Proposta Comercial;

5.3. Anexo lll- Minuta do Contrato

6.1. A presente licitação tem por objeto a contrãtação de serviços continuados em manutenção preventiva e
corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo parede/.ianela e split, instalaçãoi/desinstalação, com
fornecimento e substituição de peças de reposição, componentes e acessórios por outras novas e originais,
genuínos e similaÍes, instalados nos prédios das secretarias da administraÉo geral da PÍefeitura Municipal de
Laranjal do JarÍ, de acordo com as especiÍicaçôes e quantidades, conforme descrito no Anexo I deste edital.

7.1. As despesas decorrentes da contratâção correrão à conta dos Recursos da:

7.L.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SEMAP

7.L-2. Ação: 2011- Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento

1.7-3. 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Íerceiros - Pessoa Jurídica

7.7.4. Fonte 0010O0O.

7.2. Os recursos orçamentários para atendeÍ as despesas de exercício futuro, serão alocados no exercício
corÍespondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei Complementar ne
10r20m.

8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atêndam a todas as exigências fixadas neste Edital,
que estiverem devidamente crêdenciados no site www.lichacoes-ê.com.br.

8.2. Êstão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame as Empresas:

8.2.1 Reunidas em consóÍcio;

8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no paísi

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;

8.2,4 Declâradas inidôneas ou impedidês para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Dirigentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme oart.9.eda Lei ne 8.666/93.

8.4. Poderão participar as microempresas e êmpresas de pequeno porte, conforme preceitua o art.
48, l, da Lei complementar n.e L23/2oO6, com a redação dâda pela Lei complementar n.e L47 /2014.

9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.e do Decreto n.p 10.024/2019), obtidas
junto às Agências do Banco do Brasil S.A. para âcesso ao sistema eletrônico no sítio www.licitacoes-
e.com.br.
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9,2, O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçôes inerentes a e5te

Pregão.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume

como Íirmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jari-AP denominado Prêgoêiro,
nomeado pela Portaria ne ffi/2O27-PMU, mediante a inserção e monitorâmento de dados gerados ou
trênsferidos para o aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A., constante no site
www.licitacoes-e.com.br.

10.3. A participaçâo no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletÍônico, observados dâta e horário limite estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

10.4. Os dados para acesso devem ser informados no site: www,licitacoes-e.com.br, opção Acesso
ldentiÍicado, observando data e horário limite estabelecidos.

10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando para
cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e apenas na dãta e
horário previstos para a ãbertuÍa torna-se publicamente conhecidas.

10.6. Os interessados poderão anexar a proposta através da opção "OÍerecer Propostas", em êrquivos no
formato documento PDF, e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB.

10.7. O encaminhamento da proposta pressupõê o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstes no Edital, A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

10.8. 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.

10.9. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitida5 pelo sistema ou de sua desconexão.

10.10. Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para

imediato bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao Banco do 8râsil (órgão provedor do sistema).

10.11. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação.

10.12. Não poderão participar desta licitação os interessados:

â) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s)anexo(s);

cl estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedaçõês previstas no artigo 9s da Lei ne 8.666, de 1993;

e) que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

0 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

&

10. DA PARNOPAçÃO



dstu'
'isgn'

PREFEIÍURA MUÍ{ICIPAL DE TARANJAI DO IÂRI

SECRETARTa MUNrcrpal Dt aoMt tsÍRÁçÃo € ptaNEraMENTo

EqulPêdê Píe8ão

11.1. O certame será conduzido pelo Pre8oeiro, que terá as seguintes atribuições:

a) coordenar o processo licitatório;

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consulta ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua

elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

d) verificar a conformidade da proposta de preços com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocetórioj

e) dirigir a etapa de lances;

Í) verificar e julgar as condiçõ€s de habilitação;

g) receber, exâminar e decidir os recursos, encaminhado à autoridade competente quândo mantiver sua
decisâo;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

12.1. Os pedidos de esclarecimentos reÍerentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
ate 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço cal.omli(ahotmail.com.

12.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (021 dois dies úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de
referência e dos anexos.

12.3. Até 03 (três) dies úteis antes da data designada para a abertuÍa da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

12.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pe lo e-mail cpl.pmli@hotmail.com, ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, n9 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari

- Amãpá - CEP 68.920-000.

12.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias útêis contados da data de recebimento da
impugnação.

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem 05 prâzos previstos nocertame.

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela

pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

12.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e

a administração.

12.10. As impugnações protocoladas intempestivamente não serão levadas em consideração.

12.11. As alterãções do Editalque, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão informadas
para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original,

M
11. DO REGUIAMENTO OPERACIONAT DO CTRTAME
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13.1. Os licitântes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto oÍertado e o preço, até ê data

e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a

etapa de envio dessa documentação.

13.1.1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que não puderem ser conferidos
eletronicamente, via internet, sejam encaminhados, preferencialmente, sob a forma de autenticação
eletrônica digital, afim de que seja comprovada a veracidade desses com maior celeridade.

13.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exiSidos neste Edital, ocorrêrá por

meio de chave de acesso e senha.

13.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1e da LC ne 123, de
2006.

13.4. lncumbirá 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.

13.5. Até a abenura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de clãssificação entre as propostas apresentadas,
o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

13.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante mêlhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para âcesso público após o encerramento do envio de lances.

14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e localindicados neste Edital.

14.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade €om os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não
apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

14.3. Não indicar no cadastro da proposta eletrônica no Licitações-e qualquer tipo de caractere especial

identiÍicador da empresa para fins de garantia do anonimato da fase competitiva.

14.3.1. A proposta enviada ao sistema em arquivo anexo poderá ser identificada.

14.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

14.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento deÍinitivo em sentido contrá rio, levadoa
efeito na fase de aceitação.

14.6. O sistema ordenará automaticamente as propostâs classificadas, sendo que somente estas participarâo da

fase de lances.

14.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

14.8. lniciada 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.

14.9. A disputa ocorrerá pelo valor TOTAL do ltem.

a
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reabrindo-se o orazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessão.

13. DA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HAE|UIAçÃO
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14.9.1. lnformamos que o sistema do Bãnco do Brasil identiÍica "item" com a nomênclatura "lote".

14.10. Os licitantes poderão oÍerecer Iances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e

as regías estabelecidas no Edital.

14.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inÍerior ao último por ele ofertado e registrado pelo

sistema.

14,12. o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lancês intermediáÍios quanto em relação à propostâ que cobriÍ a melhor oferta deveÉ ser de R$

1,00 (hum) real.

14,13. 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 inÍerior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descanados pelo sistema os respectivos lances-

14.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os

licitantes apresentarâo lances públicos e sucessrvos, com prorrogações.

14.15. A etãpa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.

14.16. A pronogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivâmente sêmpre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.

14.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

14.18. Encerrada a fase competitava sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessoíado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.

14.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que Íor recebido e

registrado em pÍimeiro lugar.

14.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificaçâo do licitante. O licitante somente poderá oferecer iance de valor
inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.21. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o número de dua5
casas decimais após a vírgula {casa dos centãvos). Câso isto ocorra, o Pregoeiro edará autorizado a adjudicar o
item objeto destã licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor unitário.

14.22. o Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de

lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro, acerca da aceitação
do lance de menor valor.

14.23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de Aceitacão,
permanecendo "on-line" pãra a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de

valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat" bilateral.

14.24. 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.

14.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

minutos, a sessão pública será suspensa e reinicaada somente após decorridas vinte e quatro horas da

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

14.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua píoposta.

N
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15.1. 5erá observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas - ME e às Empresas
de Pequeno Porte - EPP na participação em certames licitatórios destê Município de Laranjâl do lari, conforme
determina a Lei Complementar n.e 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial o previsto nos artigos 43 a 45 e
a Lei Complementar n.e 147 de 07 de agosto de 2014.

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 123/2006 por licitante que não se

enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao cêrtame, sujeitando a mesma à
aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Laranjal do lari, nos termos do
rtem - sANçÕES.

15,3. Será desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às Microempresas -
ME e às Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em certame5 licitatórios deste Município,
quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3e da Lei Complementar ns 123 de 14
de dezembro de 2006, no ano fiscal anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios
previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e l23l2Í0ff.
confiSura fraude ao cêrtame, sob pena de sêr declarado inidôneo para licitar e contratâr com o
Município de Lâranial do Jari, nos termos do ltem - SANçÕES.

15.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da panicipação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alSuma restrição.

15,5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ô prazo de 05 (cinco)

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente Íor declarado vencedor do
certãme, prorrogáveis por igual período, a critério da Administraçâo Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa, conforme dispôe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.9 12312cn,5, com a

redação dada pela Lei Complementar n.e f47nO74;

15.5. A não regularização dâ documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nq 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiÍicação, para a assanatura do
contrato, ou revogar a licitação.

15.7. Será assegurado como critério de d€§empate a preferência de contratação para as Microempresas - ME

e Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas lvlicroempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 10% (dêz por cento) supêriores à proposta mais bem
classificada;

b) Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de até 5% (cinco por centol superior ao melhor
preço.

15.8, Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n.e 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se á

da seguinte formâl

I - a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inÍerior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu

favor o objeto licitado;

ll - não ocorrendo a contratação dâ microempresa ou empresa de pequeno porte, na Íorma do inciso I do caput
deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 19 e 29 do
art.44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelês microempresas e empresas de pequeno porte que

se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 19 e 29 do art.44 desta Lei Complementar, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

15. DO TRATAME TO DITENENCIADO ÀS ÊMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESA - ME E EMPRESA
DE PÊqUENO PORTE - EPP

N
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15.9, Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

15.10. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.11. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mãis bem classificada sera

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.

16.1. Êncerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classiÍicada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado pêra contrataçào
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágraÍo único do art. 7q e no § 9e do art. 26 do Decreto

^.e 
7O.O24|2O!9.

16.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente de Licitaçào

- CPL, no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta poÍ escrito, eletronicamente através do sistema eletrônico no
sítio do Licitações-e em conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com a

especificação constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo de proposta, Anexo ll, deste Edital, e conter,
ainda, os seguintes dados:

a) PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNlMO, 50 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcadê para a abertura da
presente licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta alínea.

b) PREçO UNITÁR|O E TOTAI PARA O OB.|ETO L|CITADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duasl casas decimais,
numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

cl DECLÂRAÇÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despêsas inerentes ao
objeto licitado, tais como: ta(as, fretes, impostos, seguros e tudo mai5 que possa influir direta ou indiretamente
no custo do fornecimento do obieto licitado. A falta de maniÍestação implicará em declaração de que todas as

despesas já estão inclusas.

dl RAZÃO SOCIAL, ENDEREçO, telefone/fax, número do CNPI, banco, agência, número da conta-corrente;

16.3. O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as exigências

contidas no Edital e seus anexos.

16.4. A empresa seÍá responsável poí todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema elêtrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

16.5. A pÍoposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta comercial -
Anexo ll do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório, sob pena de
desclassificação.

16.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante deverá
preencher as informaçôes no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do sistema do
Banco do Brasil, sob pena de dêsclassificação e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, salários,

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fardamento, materiais utilizados para a prestação dos serviços,

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

16.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inacialmente apresentada, salvo nos

casos de a.iustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

16.8. O Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a PLANILHA DE CUSTO,

contendo composição clara do preço, todos os insumos, encargos em geral e lucro em relação ao preço final.

q
17.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO ofertado pelo

ll0

17. DO JUTGAMENTO DAS PROPOSTAS
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valor total do item (valor unitário x quenttu edel.

17.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao preço estimado para a contratação, estipulado dentro dos preços apresentados no mercado, constante
no Termo de Referência, em segundo lugar observará a hãbilitação da licitante conforme disposições do Edital.

17.3, Se a proposta não Íor aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que ãtenda o Editâ|.

17.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para
que seja obtido preço melhor.

17.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos requisitos de
habilitação, o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora.

17.6. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente após o encerramento
da sessão pública.

17.7. Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos praticados pelo
Pregoeiro, a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do Pregão.

17.8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente,
desde que sejam possíveis: a afêrição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a

realização da sessão pública do Pregão.

17.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo.lhes validade e eficácia para fins de habilitação eclassiÍicação.

18.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existênciã de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta ao seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa .Jurídica do Tribunal de

aof .apos.tcu.sov.brl).
Contas da União (httpsi//certidoes-

18.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação à

habilitação juridica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

18,3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

18.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do docu mento digital.

18.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPI/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

18.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela pÍópfla
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

18.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

18.8. Ressalvado o disposto no item 18.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

18.

&
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r8.9. DECT.ARAçôEs

a) Declaração dê Atêndimento aos Requisitos deste Edilal, conforme disposto no lnciso Vll, art. 4.e da Lei n.s

10.520/2002, nos termos abaixo:

MoDELo DE DECTARAçÃo - ATENoTMENTo Aos REeutsrÍos Do ED|TAL

lnciso Vll, art.4e da Lei n.e 10.520/2002

PREGÃo ELFÍRôNrco n.e _____lzozt

Ínome da empresa) , CNPJ n.e

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.eJ2O2O, para a habilitação,
quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,
DECLARANDO, aindê, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante
do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante.

Lo€al e data
Nomê / númêÍo do C.P.F do DeclaÍânte ou Representante Legal da €mprêsâ

(Assinetura) Carimbo do CNPJ

b) Declaração dê não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 e ao lnciso
nulll, do An. 7e da CF, nos termos abaixo:

MoDEt o DE DECTARAçÃo - NÃo ufluzAçÃo DE MÂo DE oBRA
TNFANTTL pREGÃo EIETRôNlco n.e--___J2o2t.

(nome da empresa) , inscrita noC.N.P.J. n.e por intermedio de seu representante Iegal
o(a) 5r.(a portador(a) da Carteira de ldentidade ns óÍgão expedidor_, e do CPÊ ns

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz O Obsêrvação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Locel e data
Nome / número do a.r.t O" o".,,fl:[::,ou Representante lesal da Empresa

18.10. HAB|UTAçÃO JURÍDrCA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de €mpresas Mercantis, a cargo da lunta
Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociededê empresáÍie: ato constitutivo (estatuto ou contíato social em vigor), devidamente
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores, acompanhados de todas
as alteraçôes ou da consolidação respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Regastro Civildas Pessoas Jurídicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d) No caso de microempresâ ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pelajunta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 3e da lnstrução Normativa ne 36, de 02 de março de 2017, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

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

ato de registro ou autorizâção pâra funcionamento expedido pelo órgâo competente, quando a ãtividade âssim o

exigir'.

sediada à (endereÇo completo), declara sob as penas

N
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f) RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia)

18.11.OA REGULARIDADE FISCAI. E TRABATHISTA

a) lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa .lurídica {CNPJ), do Ministério da Fazenda;

b) Certidão Conjunta Negãtiva ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos a

Creditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela Secretãria da Receita

Federal do Brasil (RFB)e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme a Portaria PGFN/RFB n.e

1.751, de 02 de outubro de 2014, abrangendo as contribuições previdenciárias;

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, emitido pela Caixa Econômica

Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda MUNICIPAL da sede

do licitante;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos doTítulo Vll - A da Consolidação das Leis do
TÍabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1e de maio de 1943.

18.11.1. As Microempresas - ME e EmpÍesas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

mesmo que êsta apresente alguma restrição.

18.11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cincol

dias útêis. cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por iguãl período, a critério dã Administração Pública, para a regularização da

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

com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art. 43, § 1e dê Lei Complementar n.e 123/2006, com a

redação dada pela Lei Complementar n.e 747/2014;

18.11.3 A não regularizâção dâ documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de.junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

18.12. qUATIFICAçÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

el Certidão negâtiva de fâlência ou concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da

licitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se consiBnar

no próprio texto data de validade diferente;

18.13. QUAUFTCAçÃO TÉCNTCA

a) Atêstado (s) de capacidadê técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que

comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de características técnicas e
quãntitativo correspondente à proposta formulada. Nos atestados dêvem estar explícitosr a empresa que está

fornecendo o atestado e o responsável pelo setor encarrêtado do objêto em questão.

b) Registro ou lnscrição da licitante e do profissional na entrdade profissional competente, no caso,

C.R.E.A. - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CFT - Conselho Federal de Técnicos

lndustriais, da sede da licitante.

19.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediêta e

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

19.2. O prazo parê maniÍestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro, durante a

sessão, na fase de habilitação.

19.3. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias para

N

X9. DA DERÉCURSO
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apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo campo específico para
esse fim no site s-e.com.br

19.4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio
eletrônico, no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

19.5. A faltâ de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso,
ficando a Pregoeiro autorizado a adjudicar o obieto à licitante declarada vencedora.

19.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

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

19.8. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este mantiver sua
decisão.

19.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da CAMIS§AO
PERMANENTE DE LICÍTACÃO: Avenida Tancredo Neve s, ne 2.605 - Eairro Agreste - Laranjal do.lari - Amapá - CEP

68.920-000.

19.10. Decididos os recuÍsos e constatada a regularidade dos atos praticados, o pregoeiro adjudicará o objeto e
a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

20.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor, após o que
encaminhará à âutoridade competente para homologação da licitação.

20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, â autoridade competente fará a adjudicação do
objeto, homologando em favor do licitante vencedor.

20,3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação
regular no ato da assinatura do contrato, eíará sujeito às penalidades previstas no ltem - DAS SANçÕES. Neste
caso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de

classificação, até apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar
redução do preço ofertado e, se for o caso, celebrar o Contrato.

21.1. Os fornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual e as obrigações
assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas
legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequência5 de sua inexecução total ou parcial.

21.2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatóÍio e será emitido em 03 (três) vias,

dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para assinatura.

21.3. Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais condições de

execução do objeto serão definidos na Ordem de Serviço e neste Edital e seus anexos.

21.4, Não será aceito o fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo, não estela
de ãcordo com os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

21.5, No caso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, a Contratada
deverá sanar a irregulêridade dentro do prazo que for estabelecido ou apÍesentaÍ recurso, no prazo de 05 (cinco)

dias úteis do recebimento da notificação, cabendo ao órgão participante a solução definitiva da questão.

21.6, Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas nos arts.
73 a 76, da Lei 8.666/93. A Secretaria Municipal de Administração e Planerâmento rejeitará, no todo ou em
parte, a execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no
lnstrumento Contratual.

N
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21.7. Durante a vigência do contrato, os serviços serão acompanhados e flscalizados por servidor nomeado
através de portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e frequente contato com o
preposto da contratada, para solução de eventuais problemas e / ou esclarecimentos;

21,8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas aos serviço5 contratâdo5, determinãndo de imediato o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados;

21.9. A Sêcrêtaria solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, devendo
ainda:

a) Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratuali

b) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias para a boa

execução do objeto contratual;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administração, relativos à execução do objeto e, em especial, na
aplicação das sanções estabelecidas;

d) Fiscalizar â execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições
estabelecidas;

e) Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas;

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer descumprimento
do Termo contratual;

gl Registrar as ocorrências havidas, firmado juntamente ao preposto da CONTRATADA;

21.10. O contrato porventura firmado terá como gestor (â) servidor nomeado aüavés de portaria.

21.11. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão
dêverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

21.12. A fiscalização exercidâ pela CONTRATAÍ{TI não excluiÉ ou reduzirá a responsâbilidâde da COiIIRÂTAOÂ
pêla completa ê pêrfeita execução do objeto contratual.

22,1, O pagamento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação da despesa,
por meio de crédito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de acordo com a ordem
cronológica estabelecida pelo ârt. 5e da Lei n.s 8.666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da data
de sua liquidação, desde que acompanhada do atesto dos serviços deferido pelo fiscal da contratação;

22.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em
conta-correntê indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Contratante.

22.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/Íatura,
deverá devolvê-la à Contratadê parã que sejam feitas as corÍeções necessárias.

22.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apÍesentaí acompanhada da Nota Fi5cal, atualizaçôe5 das
certidôes, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

a) Regularidade para com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

b) Cenidões negativês de débitos ou Grtidão positiva com efeito de negativa para com as Fazendas ESTADUAL

E MUNICIPAL da sede da licitante;

c, Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com eÍeitos de Negativa de Débitos relativos a

Tributos Administrativos pela Secretâria dâ Receita Federal (SRF) e a inscrição em Divida Ativa da União junto à

Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo as

contribuições previdenciária5;

N\l
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d) certidão Negativa de Débitos Trabãlhistas - cNDT;

22.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação solicitâda
nos itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude
de penâlidade ou inadimplência contrêtual.

22.6. Câso se façâ necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpâ da contratada, o prazo de 30
(tÍlnte) dies rêiniciar-se.á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que devidamente 5anado o vício.

22.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por
parte da contratada, sem que isso gere direito â âlteração de preços, correção monetária, compensação
financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

22.8. Não haverá sob-hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste.

22.10. O Município poderá deduzil do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada;

22.11. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamentefornecidos.

23.1. A empresa vencedora flcará obrigada a substituir, imediatamente, os itens da licitação que vierem a ser
recusados por outros que atendam as exigências do objeto deste Termo;

23.2. A empresa ficará obrigada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a Secretaria Gestora;

23.3. Nenhum fornecimento poderá ser executado sem a Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria
Gestora;

23,4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, o beneficiário do Registro de
Preços deverá sãnar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 5
(cinco) dias úteis do recebimênto da notificação, cabendo as secretarias solicitantes a solução definitiva da
que5tão;

23.5. Os serviços executados pela empresa vencedora edarão sujeito à aceitação pela Secretaria Gestora,
quando solicitado por esta, a qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o
especifi cado neste Termo.

24.1. DEVERES DO PROPONENTE

a) Executar os seíviços dentro dos padrões de qualidade eíipulados pela Secretaria soiicitante, e ainda de
acoÍdo com âs especificações constantes neste Edital e seus anexos;

b) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;

c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiÍetas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus ao Município;

d) Apresentar documento fiscal especiÍicando todo o produto fornecido, com indicação de preços unitários e

total;

e) Permitir que representante da Secretaria solicitante acompanhe a execução dos serviços, sempre que
solicitado;

f) Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, durante a vigência do contrato reÍerente a

este Pregão Eletrônico, todas as condiçôes de habilitação e de qualiÍicação do produto exigido na lrcitação;

hl Prestar todos os esclarecimentos que Íorem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas obrigaçôes se

N.



It
rô&Íy*w

PREFI|TURÂ MUNICIPÂiOE LARAÍ{IAI. DO JARI

SECRETAR|A MUiI|CTPAL Dr ÂDM|r{TSTRAçÃO Ê PLA EIAMEI,IÍO
Equipe de Píêgão

obriga a atender prontamente.

i) AceitaÍ, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

j) cumprir e Íazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulêmentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanãdas das autoridades competentes pertinentes à matéria de objeto da

contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de
seus prepostos ou convenentes.

kl Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.e de telefone fixo, celular e fax,
para que a Sêcreteria Municipal d€ Administreção ê Pleneiamênto mântenha os contatos necessários;

l) Comunicar imediatamente a Sêcretaria Municipal de AdministrâÉo ê Planeremênto todâs as alterações
eventualmente ocoÍridas no ato constitutivo da empresa contratada.

m) Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações, em face de
imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

n) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências doContratante;

o) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo,
durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo eía responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento
pelo CONTRATAÍ{TE.

p) Solicitar em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento de suas obrigações
contratuais;

24.2. DEVERES DO ónOÃO eeSrOn

24.2.1. Na vigência do Contrato, compromete-se o órgão Gêstor gerenciar o objeto nos termos abaixo.

al prestar informaçôes e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos Íornecidos;

c) atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos;

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

e) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controlê de qualidade dos
produtos;

fl designar representante com competência legal para proceder ao acompanhãmento e fiscalização dos
fornecimentos.

g) proceder vistoria dos produtos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os padrões

estipulados.

hf Íornecer atestados de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuais;

i) encaminhar ao Departãmento de Contabilidãde/fesourariâ as Notas Fiscais da CONTRATADA para posterior
pagamento;

j) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para tratar de
assuntos pertinentes ao objeto contratado;

k) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contrato;

l| proceder ao pagamento do contrato, na Íorma e nos prazos pactuados;

ml sustar os pagamentos das Íaturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigéncia sua;

n) registrar as ocorrêncies havidas com o preposto da CONÍRAÍADA e solicitâr as providências necessárias.

N
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25.1. Após homologado a licitação a contratação será formaliza mediante ordem de serviço, nos termos do
artigo 62 da Lei ne 8.666/93.

25.2. A empresa vencedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento Contratual ou retirar da
nota de empenho, devendo ser assinado por seu representante legal, consoante estâbelecido em seus atos
constitutivos, observado para esse efeito, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25,3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocâda não comparecer no prazo estipulado no subitem
ãnterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota
de empenho, ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadamente, convocar as demais licitantes
classificadas, se houver, na ordem de classificação, sem prejuízo dê aplicação das sançõe5 previstas neste Êdital.

25.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela

CONÍRATADA" durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria
Contratante.

25.5. Na assinatura do lnstrumento Contratuâl ou na retirada da nota de empenho e quando da realização do
pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a comprovação das condições de
habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência do
lnstrumento Contratual.

26.1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 7O52O/2OO2 ficará impêdido de licitar e contratar com a

Administrãção Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante que:

25.1.1 Não assinar a ata, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

26.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

26.1.3 Apresentârdocumentaçãofalsa;

26.1.4 EnseiaÍ o Íetardamento da execução do objeto deste Pregão;

25.1.5 Fâlhâr ou fraudar na execução do contrato;

26.1.5 Não mantiver a proposta;

25.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;

25.1.8 Fizer declaração falsa;

26.1.9 Cometerfraudefiscal.

26.2 Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa Proponente as

seguintes penalidadês, pelo atÍaso injustificado ou inexecução total ou pãrcial do contrato:

26.2.1 Advertência;

26.2.2 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na entrega dos
produtos;

26.2.1 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de recusa

injustificada em retirar ã Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

25.2.4 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa da

Empresa Proponente;

26.2.5 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras obrigaçôes
previstas neste Edital e seus Anexos.

e
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27.1 A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas. poderá
revogar a presente licitação, em face de razões de interesse público, poÍ motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suÍciente para justificar tal conduta, ou declarar a sua nulidade por
motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualqueÍ pessoa, mediante ato escrito e Íundamentado.

27,2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suponado no
cumprimento do instrumento contratual ou documento equivalente.

28,1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em
atos, contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata representação
ao MINISTÉR|O PÚBLICO para que sejam adotadas ãs providências direcionadas à apuração dos fatos e

instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo

administrativo parã os fins estabelecidos no art. 88, inciso ll, da Lei n'8.666/93.

29.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpÍetadas em favor da ampliação da disputa
entre as interessadas, desde que sejam atendidos o interesse da Administração, o princípio dâ isonomia, â

finalidade e a segurança da contratação.

29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horáÍio e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

29.3 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.

29.4 Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares.

29.5 No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização,
poderá ser:

a) Adiada a data da abertura desta licitação;

bl Alterada as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua reâlização.

29.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revogá-la,
no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema
para conhecimento dos participantes da licitação. O MUNICíPlO DE LARANJAL DO.lARl poderá, ainda, prorr at,a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É Íacultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

a) Proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, desde que nâo comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a

segurança da contratação;

b) Relevar erros formai5 ou simples omissôes em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classiÍicação

do licitante, desde que sejam irrelevantes, não Íiram o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação

dos princípios básicos da licitação;

cl Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas

propostas.

29.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde

&
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que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da suâ proposta.

29,9 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as inÍormaçôes adicionais, que se fizerem
necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax, conforme informações
constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mÍnima de 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão

29.10 Os pedidos de esclarecimentos de que tratâ o subitem acima não constituirão, necessariamente, motivos
para que se altere a data e o horário do Pregão.

29.U As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para todos os que
retiraram o Edital, resguardando-se o sigalo quanto à identificação da empresa consulente.

29.12 As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão informadas
para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pêla mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos â data e horário da sessão.

29.13 As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de câso fortuito ou de força maior, serão
resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o obieto do Pregão e
observadas a legislação em vigor.

29.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-sê-á o do
vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANIAI
DO IARI.

30.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e as disposiçôes de Lei n' 8.666/93. de 21.06.93. Lei n."
10.520, de 77.06.2002, Decreto n.'3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e

Decreto n' 10.024, de 20.09.2019.

31.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de
Laranjal do Jari-AP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilêgiado que o seja.

Laranjal do Jari/AP, 19 de março de 2021..

ENIVATDO BAI.I MACHADO
PREGOE

ta!,:§
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30. DO§ CASOS OMTSSOS

31. DO FORO
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PREGÃO Et EÍRÔNrCO N" 014/2021- pMU

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCN

Aprovo o conptente tenrn de referência,

na forma da lei.

En:_l_12021.

Juniel Lima Viana

Secretário Municipal de AdministraÉo e

Planejamênto

1. DO OBJEÍO

Contrataçáo de serviços continuados em manutençâo preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo
parede/janela e split, instalação/desinstalaçao, com Íornecimento e substituição de peps de reposiçà0,
componentes e acessórios pof outras novas e originais, genuinos e similares, inslalados nos predios das secretarias
da administração geral da prefeitura municipal de laranjal do jari, de acordo com as condiçôes e especificaçôes
estabelecidas.

2, DA JUSTIFICATIVA

0 presente instrumento visa à âbertura de Procedimento Administrativo que tem como objetjvo manter e estabelecer
condiçÕes mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeraÉo artiíicial, determinando critérios
rígidos de manutenção, operação e controle, sendo de suma importância a limpeza dos equipamentos/aparelhos. na

remoção de sujeiras e outros, por rsso, e importante manter os refendos aparelhos em perfeitrs condições de

funcionamento ê conservação, objetivando conservar o bem público, e considerado ainda a preocupação com a
saúde, segurança, bem estar e o conforto dos ocupantes dos ambientes climatizados das coordenaÇôes,

departamentos e setores dos prálios da Administração Geral da Prefeitura de Laranjal do Jari, evitando desta forma

transtornos no desempenho das atividades da AdministraÉo Pública.

3. DOS QUANTITATIVOS DE APARELHOS POR SETOR

3.í - Os serviços serão executados nos aparelhos de ar condicionado, sendo modelos tipo parede4anela e tipo

SPLIT,

3.1.1 - Os aparelhos estão distribuídos por Secretarias.

3,2. GABINETE DO PREFEITO

ITEM MODELO QUANT

01 Condicionador de ar split 9.000BTUS

Condicionador de ar split 12.0008TUS 01

03 Condicionador de ar split 18.000BTUS

3.3. SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

ITEM MODELO

01 Condicionador de ar split 12.0008TUS 01

01 Condicionador de ar split 12.000BTUS 01

02 Condicionador de ar split '18.0008TUS 03

,

01

QUANT.

03

d
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3.4. SECRETARTA DE FTNANçAS

MODELO QUANT.

01 Condicionador de ar split 12.000BTUS 03

Condicionador de ar split 18.000BTUS 01

03 Condicionador de ar split 24.000BTUS

3.5. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM MODELO OUANT

0'1 Condicionador de ar split 7.500BTUS 01

02 Condicionador de ar split 9.000BTUS a2

03 Condicionador dê ar split 18.000BTUS 01

3,6, SECRETARIA DE TRANSPORTE

ITEM MODELO

01 Condicionador de ar split 12.000BTUS 01

3.7. SECRETARIA DE CULTURA

ITEM MODELO QUANT,

01 Condicionador de ar split 18.000BTUS 01

3.8. SECRETARIA OE ESPORTE E LAZER

ITEI\,I MODELO QUANT.

01 Condicionador de ar split 9.000BTUS 03

3.9. INSTITUTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.IMAPA

ITEM MODELO QUANT.

01 Condicionador de ar split 18.000BTUS 01

Condicionador de ar split 24.000BTUS 0l

3.10. GUARDA CIVIL/AMBIENTAL MUNICIPAL E COORDENADORIA DE TRÂNSlTO

&

ITEM MODELO

01 Condicionador dê ar parede/janela 7.500BTUS 01

02 Condicionador de ar parede/janela'12.000BTUS 01

03 Condicionador de ar split 7.500BTUS 0'1

04 Condicionador de ar split 9.000BTUS 01

05 Condicionador de ar split '12.0008TUS 02

06 Condicionador de ar split 18.000BTUS 02

)

QUANT.

02

QUANT.

ITEM

02

01
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3,1í. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

ITEM MODELO QUANT.

01 Condicionador dê ar split 9.000BTUS UJ

Condicionador de ar split 12.0008TUS 01

4. DA ESPECTFTCAçAO DOS SERVTçOS

a) Os serviços decoÍrentes do pÍesente incluem

1 ) l\ranutênçáo Preventiva;

2) l\4anutenção Corretiva;

5. DA DESCRTçÃo DETALHADA DOS SERVIçOS

5.1 - 0s sêrviços de manutenÉo preventiva e corretiva deveráo ser realizados por técnicos especializados, com
emprego de técnica aperfeiçoada, feíramenlas adequadas para o tipo de aparelho, devendo ser executados de
segunda a sexta-feira e deverão obedecer horários determinados pela Secretaria Municipal de Administraçâo e

Planêjamento - SEMAP, sendo obrigatório o cumprimento das recomendações através do formulário de Controle de

Ordem de Serviço de Manutençã0.

5.2 - Manutenção Preventrvâ:

5.2.1 - Periodicidade Mensal.

a) Verificâr e eliminar sujeira, danos e corrosâo do gabinete, na moldura da serpentna e na bandeja;
b) Verificar a operação de drenagem de água da bandela;

c) Verificar o estado de conservaçâo do isolamento termo acúsüco (se está preservado e se não contém lodo),

d) Verifcar a vedação dos painéis de Íechamento do gabrnete;

e) Lavar bandeja e serpentina com remoçáo do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e

conosivos;

0 Limpar o gabinete do condicionador;
g) Verificar os filtros de ar;

h) Verificar e eliminar as frestas dos filtros;
i) Limpar o elemento filtrante.

5.2.2 - Peíodicidade Trimestral.
a) Verifcaçáo do fluxo de gás de refrigerapo;
b) Verificação da pressâo, temperatura e termostato;
c) Verificaçâo da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cilbo);
d) Venficação dos circuitos eléúicos e veriíicaçâo do funcionamento geral dos equipamentos.

5.2.3 - Periodicidade Semestral.

a) Verificação de operaÉo dos conkoles de vazão;

b) Venficação da resistência de isolamento dos motores e compressores.

5.3 - l\,lanutenÉo Conetiva:
5.3.1 - Serviços de Manutençâo Corretiva.

a) 0s serviços de manutençâo corretiva, quando necessários, serão solicitados pela CONTRATANTE e deverá
ser precedido de um orçamento que deverá ser preparado pela CONTRATADA, de Íorma detalhada,
abrangendo a(s) peças(s), marca(s), número do(s) tombamento(s), quantidade(s), referência (s) etc, a serem
su bstitu íd a (s ) ;

b) 0s serviços serâo executados no local onde o(s) equipamento(s) êstrver instalâdo exceto nos casos em que

em função da natureza do defeilo apresentado, haja necessidade de deslocáJo(s) até a oÍlcina da

CONTRATADA, ou quando a natureza do serviço exigir local especifico como nos casos de higienizaÉo.
quando será necessária a autorização do C0NTRATANTE;
c) Todas as peças, compÍessores, Íiltros e gás refrigerante, quando for necessária a sua substituição, as
mesmas deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, não sendo aceito peças, usadas ou recondicionadas, ou

&
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seja, devêrão ser novas, genuínas, bem como o orçamento prévio, será submetido à verificação de que os
preços constantes do mesmo são compatíveis com os praticados no mercado;
d) Quando da apresentação do orçamento previo, a CONTRATANTE determinará o prazo máximo para

apresentação do mesmo, que não poderá exceder 48 (quarenta e oito) horas;
e) 0 orçamento prévio deverá trazer discriminadas todas as peças com as respectivas referências, e deverá
indicar obrigatoriamente o prazo para a execução dos serviços orçados, contados da data de entrada do
equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando o conserto não puder ser feito no local onde se
encontra instalado o equipamento;
f) 0s compressores, filkos e demais peças quando da sua substituição deverão ser entregues à

C0NTRATANTE, após o conserto do equipamenlo, mediante documento;
g) 0s serviços de manutenÇão corretiva somente serão executados, pela CONTRATADA, após a aprovação da

CONTRATANTE;

6. DA F|SCAL|ZAçAO
6.1 - A fiscalização e o acompanhamento da prestação dos serviços caberá diretamente à SEMAP,

especiícamente por servidor designado, a quem competirá veriÍicar se a empresa está executando corretamente o

objeto contratado, obedecendo aos termos do ContÍato e os demais documentos que o integram.

6.2 - 0 repÍesentante da SEMAP nâo terá nenhum poder de mando, geÍência ou controle sobre os empregados

designados pela empresa contratada para a prestação dos serviços, objeto deste instrumento, cabendo-lhe, no

acompanhamento e fiscalização do Contrato, registrar todas as ocorrências Íelacionadas a sua execuçâo,

comunicando à empresa, por meio do seu representante e/ou preposto, as providências necessárias a sua

regularizaçã0, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.

6.3 - A fiscalização será exercida no interesse da Administraçâo e não excluirá nem reduzirá a responsabilidade

da empresa Contratada, indusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não

implicará conesponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos.

6.4 - Qualquer exigência da fiscalização, inerente ao objeto e termo do presente instrumento, deverá ser

prontamente atendida pela empresa contratada, sem ônus para a Prefeitura [Iunicipal de Laranjaldo Jari - PN,4LJ.

6.5 - A fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da

prestação dos serviços e da alocaçao dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do

Contrato.

7. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
7.1 - Exeícer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na foíma prevista na Lei n"

8.666/93 e suas alterações posteriores.

7.2 - Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços,
a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer foÍma restrinja a plenitude desta responsabilidade,

exercer a mais ampla e completa Íjscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo

para isso:

7.2.1 - OÍdenat a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da empresa contratada que

estiver diícultando a Íiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconvenientel

7.3 - Prestar à Contratada todas as iníormações solicitadas e necessárias para a execução dos servlços.

7.4 - Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência dê eventuais falhas ou imperfeições na execução dos serviços,

Íixando prazo para sua correção.
7.5 - Receber, atestaÍ e pagar as notas fiscais emitidas referentes aos serviços eÍetivamente executados.

S. DAS OBRIGAçÔES OA CONTRATADA
8.1 - Executar os serviÇos objeto destê Termo;

8.2 - A empresa conlratada será responsável por quaisquer danos causâdos diretamente por seus empregados nos

Aparelhos que sofrerão manutençâo, ou ao patrimônio da PMLJ, ou de terceiros, advindos de imprudência ou

desrêspeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária;

8.3 - Apresentar a PMLJ um Cronograma mensal de visitas preventivas e corretivas para execução dos serviços;

8.4 - Atender as chamadas de emergência sempre quê solicitado, dentro das condiçôes fixadas neste instrumentoi
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8.5 - A empresa contratada deverá executar a manutenÉo em horários e dias combinados com representante fiscal
para exercer a fiscálização do contrato;
8.6 - A empresa contratada será responúvêl por quaisquer ônus, despesas, obrigaçoes, trabalhistas,
previdenciária, fiscais, de acidentes de kabalho, bem como alimentaçâo, transporte, horas extras ou outros
benefícios de qualquer nafureza, decorrentes da contrataÉo dos serviços e com todos os encargos sociais
previstos na legislação vigente e de quaisquer outÍos em decorrência da sua condição de empregador:
8.7 - A remoção de qualquer um dos aparelhos, para a realizaçÃo dos serviços previstos, somente será efetuada

mediante autorização prévia em Íormulário próprio fornecido pelo representante da SEI\,IAP, assim como o
contratante fica impedido de facultar a terceiros, sem o consenlimento prévio da SEMAP, a execução de qualquer

um dos serviços previstos no presente, devendo, em caso de remoção, devolver os aparelhos após a execuÇão dos

serviços, no mesmo local de onde foi removido;
8.8 - A cada visita de inspeÉo e/ou de manutençáo preventiva/corretiva, a empresa contrâtada preencherá o

Formulário de Controle de Manutenção, em modelo prôprio, em 02 (duas) vias, contendo indicaçoes de datas,

identiÍicação do aparelho e hora de execução, nome do profissional responsável pela execução dos serviços,

discriminação dos serviços executados, devendo uma das duas vias ser enviada a SEMAP, após a exêcuçâo dos

serviços, devendo conter o visto do Íiscal dos serviços;
8.9 - Apresentar ao fiscâl do contrato relatóÍio técnico mensal das atividades realizadasl

8.10 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto aos serviços

contratados;
8.1'1 - A emprêsa contratada deverá utilizar peças, componentes e acessórios originais e dar garantia mínima do

fornecedor, não inÍerior a í (um) ano, em todas as peças, componentes e acessôrios substituídos na manutençáo
coÍÍetiva dos aparelhos objeto deste conÍato;
8.'12 - A empresa contratada deverá dar garantra de no mínimo, 3 (Íês) meses na prestação dos serviços (mâo-d*
obra) responsabilizando-se pelo pleno funcionamento dos equipamentos envolvidosi
8.13 - Nâo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

8.14 - Declaração assinada pelo responsável técnico do contratado de que o mesmo possui instalaçôes apropriadas

e aparelhamento completo para execução dos serviços objeto deste Termo, reservando-se a PMLJ, o direito de

vistoriar as referidas instalaÇões a época da assinatura do conrato;
8.15 - Comunicar ao fiscal do contrâto, de íorma detrlhada, toda e qualquer ocorrência verificados no curso da

execução contratual;
8.'16 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo, com observância as

recomendações aceitas pela boa tecnica, normas e legislaçâo, bem como observar conduta adequada na utrlização

dos materiais, equipamentos e utensílios;
8.17 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrrgaçoes sociais previstos na

legislação social e tíabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados

não manterão nenhum vínculo empregatício com a PMLJ;

8.18 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especílica de

acidentes de trabalho, quando, em oconência da espécie, Íorem vítimas os seus empregados quando da prestaçâo

de serviços;

8.19 - Assumir todos os encargos de possÍvel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a prestação dos

sêrviços;
8.20 - Assumir a responsabilidade pelos encargos Íiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Termo:

8,21 - A inadimplência da empresa contÍatada, com referência aos encargos estabelecidos na condiçâo anterior,

não transíere a responsabilidade por seu pagamento a Administração da PMLJ, nem poderá ser obleto deste

Termo, razão pela qual a empresa contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, âtiva ou

passiva, com a PMLJ;

8.22 - Os serviços especificados neste Termo de Referência excluem outros, de idêntica natuÍeza, que porventura

se façam necessários para a boa execuçãô da tarefa estabelecrda pela PMLJ, obrigando se a empresa contratada a

executar prontamente como parte integrante de suas obrigações;

9. DO LOCAL DO SERV|çO
9.1 Os serviços serão executados:
9,1.1 - Nas instalações das secretarias da Administração Gerâl desta Prefeitura [runicipal de Laranjal do Jari,

localizados na área urbana destê lllunicípio. outrossim, facultada à contratada levar os equipamentos para execuçâo
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dos serviços em suas dependências sem ônus adicional para a SEIVIAP apenas quando o reparo não for possível de

ser realizado no local, devendo devolver os equipamentos no mesmo local onde foi retirado.

9.1.2 - Quando imprescindível a remoção dos equipamentos para a prestaçâo do serviÇo, a contratada poderá fazê-
lo observado o disposto no item 10.1 .3, deste Termo de Referência. sem qualquer ônus adicional para a PMLJ.

9.1.3 - A remoção de qualquer um dos aparelhos, para a realização dos serviços previstos, somente será eÍetuada
mediante autorização prévia em formulário próprio Íornecido pelo fiscal do contrato, assim como o conÍatante fica
impedido de facultar a terceiros, sem o consentimento prévio da Administração, a execuÇão de qualquer um dos

serviços previstos no presente, devendo, em caso de remoçâ0, devolver os aparelhos após a execução dos

serviÇos, no mesmo local de onde foi removido.

í0. D0 PREçO E oRçAMENTO ESTTMADO

10.1 - O preço do objeto do presente Termo será calculado com base no menor valor ofertado pelo licitante

vencedor pela mão de obra.
10.2 - 0 valor mensal da contratação corresponderá ao ressarcimento dos serviços eÍetivamente prestados pela

conlratada na manutençâo dos aparelhos descritos no item 4 deste Termo de Referência, de acordo com as Fichas

de Manutênção apresentada no mês, acrescido do valor relativo a peças, componentes e acessórios foÍnecidos, se
houver substituiçáo na manutenção corretiva.
10.3 - 0s serviços de manutenção corretiva, bem como a substituição de peças, componentes e acessórios,
somente sêrão executados após autorização do contratante, mediante a apresentaçâo de orçamento prévio, onde

se.ja discriminado o valor das peças, componentes e acessórios fornecidos. A Fiscalização do contrato poderá

realizar pesquisa com o objetivo de confrontar o orçamento apresentado pela empresa contratada, com os preços e

condições praticados no mercado local, antes de autorizar a sua exêcuçã0.
10.4 - A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou

supressôes que fizerem necêssária de alé 250/o (vinte ê cinco por cento) dos valores e quantidades previstas no

contrato, ressalvadas as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

íí, DA PROPOSTA
1 1.1 - Será considerada vencedora, a licitante que oÍerecer a proposta de "menor preço global", até dois dígitos

após a vírgula, sendo calculado com base no menor valor ofertado pela máo de obra.

12.0O PAGAMENTO
12.1 0 pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis, mediante a apÍêsentação da Nota

Fiscal/Fatura atestada por servidor designado para acompanhâr e fiscalizar a execuÉo do contrato.

13. DA REPACTUAçÃO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
13.1 - A repactuação será precedida de demonskaçâo analítica de aumentos de custos, de acordo com a planilha

de custos e formação de preços, apresentada pela Contratada e a apresentação de cópia autenticada de acordo,

convenção ou dissídio coletivo de trabalho das categorias proÍissionais pertinentes ao obleto dos serviços, em vigor

na data da repactuaçã0, considerando o percentualde impacto deste item junto à planilha de custo apresentada.

13.2 - Será permitido o realustê do valor deste contrato, desde que obseÍvado o intêrregno mÍnimo de 01 (um) ano,

a contar da data limite para a apresentação da proposta ou da data do último realuste.

í4. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
14.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados na DotaÇão

orçamentária, do Tesouro l\,lunicipal, cujos programas de trabalho e elemento de despesas específicas constarão

da respectiva Nota de Empenho.

15. DAS SANçOES ADMTNTSTRATIVAS

15.1 - O licitante vêncedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nâo assinar o @ntrato,

deixar de entregar documentaçâo exigida no Edital. apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

execuçáo de seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidôneo, Íizer declaração falsa ou cometer Íraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar

e contratar com a PMLJ e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das

sanções abaixo:
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a) Adverlência;

b) Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor total contratado, por dia de atÍaso, até o 20" (vigésimo) dia;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total conlralado, a partr do 21" (vigésimo primeiro) dia de atraso, o
que poderá ensejar a rescisão do contrato.

15.2 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos devidos ao

contratado ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

15.3 - As sançoes previstas no subitem 16.1, poderáo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do

inleressado, no respecüvo processo, pelo prazo de 5 (cinco)dias úteis.

15.4 - A critério da PMLJ, pderáo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for

devidar,rcnte justifcado pêlo contratado e aceito pela Administração da PMLJ que fixará novo prazo, este improfiogável.
para â compleb execução das obrigaçoes assumidas.
15.5 - As sanpes serão obngatoriamente registradas no SICAF.

't6. DA FoRIT|ALIZAçÃO E VGÊNC|A DO CONTRÂTo
16.1 - Para a prestação dos serviços, objeto do presente instrumento, será formalizado um Contrato
Administrativo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entrê as
partes, em conformidade com o edital de licitaçã0, do Termo de ReÍerência e da Proposta da empresa vencedora.

16.2 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura, podendo ter sua duraçào
prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a

veriÍicação da real nêcessidade e vanlagens para a Administração em sua continuidade, conÍorme disposto no art.

57, inciso ll, da Lei n0 8.666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

í7. DA SUBCONTRATAçÃO, FUSÃO, CrSÃO E NCORPoRAçÃO DE SERV|çOS

17.1 - A subcontratação, fusâo, cisão ou incorporação, serão admitidas, desde que previamente infoÍmadas e

com o consentimento prévio e por escrito dâ Contratante, e desde que não aÍetem a boa execuçáo do contrato,

até 30% (trinta) por cento do valor total do contrato.

17.2 - A Conkatada não poderá alegar desconhecimento e nem se eximir da responsabilidade por Íalhas ou

defeitos em peças e sêrviços fornecidos ou prestados por seus subcontratados, devendo executar a coneçáo do

serviço e/ou substituiÉo das peças de imediato, assegurando a garantia do serviço.

18. DO REAJUSTAMENTO

18.1 - Deconidos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustâdo, alcançando a

data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no periodo. a requeÍimento da

contratada e caso se verifique hipôtese legalque autorize reajustamento.

í8.2 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer Íorma nâo possa mais

ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então êm vigor.

18.3 - Na ausência de previsáo legal quanto ao índice substrtuto, as partes elegerâo novo índice oÍicial, para

reajuslamento do pÍeço do valor remanescente.

18.4 - O reajuste terá como objeüvo a recuperaçâo dos valores inicialmente contratados da deÍasagem pÍovocada

pela inílação, de maneira a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

19. DAS DISPOStçÕES GERATS

19.1 - Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de Íiscalizar a execução dos serviços.

19.2 - VeriÍicada qualquer irregularidade, a Confatante podêrá suspender a execução dos serviços ou recusar a

aceitação deles, c€bendo à Contmtada arcar com as despesas até então realizadas ou com o ressarcimento dos

valores pagos.

19.3 - A Contratada será única e exdusivamente responsável por seus empregados, os quais deveíão ser

vinculados a ela, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciános e recolhimento de tributos e tâxas

incidentes.

19.4 - A Contratada deveÍá providenciar a imediata correção das deficiências apontrdas pela Contratante, quanto

à operacionalidade do gerenciamento.

&
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19.5 - À Contratante sê reserva, também, o direito de adquirir peças avulsas para a realizaçào de reparos nos
vêículos.

19.6 - Será permitido à Contratante solicitar a adaptaÉo do sistema contratado as suas peculiaridades, bem
como relatórios gerenciais adicionâis necessários a melhor gestâo da írotâ, sem custos adicionais aos valores
contratâdos.

19.7 - Os orçamentos das manutençÕes preventivas e conetivas, devidamente analisados pelo Fiscal do
Contrato, serão submeüdos a aprovação.

19.8 - Se o(s) orçamento(s) fo(em) aprovado(s), caberá a SEMAP, após ciência, autorizar a execuÉo dos

serviços necessários.

19.9 - Se o(s) orçamento(s) fo(em) rejeitado(s), caberá ao Fiscal do Contrato manter contato com o

Representante da Contratada, com vistas a manter entendimentos de adequação do oÍçamento aos valores mais

vantajosos para a Contratante, levântados no mêrcado.

19.10 - A Contratadâ emitirá mensalmente e/ou, excepcionalmente, em período diferente, sempre que solicitado
pelâ Contrâlante, relâtório contendo a relâção de serviços executâdos, mmo o montante gasto por cada veículo.

0 relatório serviÍá de base para conferência das faturas/Notas fiscais emitidas em razão dos serviços prestados

no mês e deverá ser emitido preferencialmente por meio eletrônico.

19.1'1 - As normas que disciplinam êste procedimento serão sempre interpretadas em lavoÍ da ampliaçâo da

disputa entre os interessados, desde que nâo comprometam o interesse da Administraçáo, o principio da

isonomia, a finalidadê e â segurança da conÍatação.

19.12 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçoes constantes da Lei no 8.666/93, com suas
posteriores altera@es e legislaÉo conelata.

20. DAS OBRIGAçÕES:
20.1 - Serão exigidas de acordo com sua aplicabilidade, com fundamento na Lei n0 8.666/93 e suas alterações
posteriores;

2í. DO CRITERIO DE JULGAMENTO:
21.1 - Menor Preço Global;

22. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCN:

Elaborador.

Laranjal do Jari/AP, 22 de janeio de 2021

Francisco Nascimento Magalhâes

Diretor do Deparlamento de AdministÍação - DEÁJSEMAP

Decreto n" 085i202'1 -GAB/PMLJ
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PREFEITURA MUIIICIPAL DE IARANJAI, DO JARI
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Equipe de Pregão

ANEXO I

sERvtços coNTrNUADos EM MANUTENÇÃo pREvENTtvA E coRRETtvA EM APARELHoS DE AR
CONDICIONADO TIPO PAREDSJANELA E SPLIT

IÍEM DEscRrçÃo Do sERVrço QUANT VAI,OR

uNrrÁRro
VAI.OR

TOTAL

1
Serviço de manutenção preventivâ em aparelho de

arcondicionado de 10.000 btus/h tipo janela unid 20

2

Seíviço de manutenÉo preventiva em aparelho de
arcondicionado de 18.000 btus/h tipo janela unid 20

3

Serviço de manutenÉo preventiva em aparelho de

ârcondicionado de 21.000 brus/h tipo janela unid 20

4
Serviço de manutênção preventivá na SPLIÍ de 9.000
btus/h unid 100

5
Sêíviço de manutênÉo preventiva na SPLIT de 12.000
btus/h unid 100

6
Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de 18.000
btus/h un id 100

7
Serviço de manutenÉo preventiva na SPLIT de
22/24.OOO bus/h unid 50

8
Serviço de caÍga de gás R - 22 devido perda do gás

refrigerante na SPtlÍ de 9.000 btus/h un id 50

9
Serviço de car8a de gás R - 22 devido perda do gás

refrigerânte nâ SPtIT de 12.0O0 btus/h unid 50

10
serviço de carga de gás R - 22 devido perda do gás

ÍeÍrigerante na SPLIT dê 18.000 btus/h un id 50

Serviço de caÍga de gás R - 22 dêvido pêrdâ do gás

rêfrigerante na SPLIT de 22124.000 btus/h Lrn id 50

Serviço de cârgâ de gás R410 devido peÍda do Bás
refrigerântê na SPLIÍ de 9.000 btus/h unid 50

13
Serviço de caÍga dê Bás R410 devido perda do Bás
íefrigerânte na SPtIT de 12.000 btus/h un id

1

50

14

Serviço de carga de gás R410 devido perda do Eás
rêÍrigerante na SPLIT de 18.0m btus/h u nid 50

15

Serviço de carga de gás R410 devido perda do gás

refrigerante ne SP LIT d e 22/74.OOO blus/h unid

16 u nid 50

17
SêÍviço de fornecimento e substiturção do motor
ventilador dã SPLIT de 12.000 btus/h un id 50

18
Setuiço de fornecimento e substituição do motor
ventilador dà SPLIÍ de 18.000 btus/h un id 50

Serviço de fornecimento e substituição do motor
ventilâdor da SPtIT de 22/24.0oObtus/hs0 50

20
Sêrviço de fornecimento e Substituição do compressor

da SPLIÍ de 9.000 btus/h unid 50

&

UNID

11

12

50

serviço de fornecimento e substituição do motor
ventilador da SPLIÍ dê 9.000 btus/h

19 unid
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21
Serviço de fornecimento e súbíituição do compressor
da SPLIÍ de 12.000 btus/h unid 50

22
serviço de Íornecimento e substituição do compressor
da SPLIT de 18.000 btus/h unid 50

23
Serviço de Íornecimento e substituição do comprersor
dâ SPLIT de 22l24.000 btus/h unid 50

24
Serviço de fornecimento e substituição do capacitor nâ

SPtlÍ de 9.000 btus/h
unid 50

25
Serviço de fornecimento e substituição do câpâcitor na

SPLIÍ de 12.000 btus/h un id 50

26
Serviço de fornecimento e substituição do câpacitor nâ

SPLIT de 18.000 btus/h un id 50

27
Serviço de fornecimento e substituiçâo do capacitor na

SPLIT de 22124.000 btus/h unid 50

Serviço de fornêcimento e substituição dâ chave
contactora da SPLIT de 22124.0úbluslh u nid 50

29
serviço de fornecimento € substituição da placa

êlêtrônica da SPLIÍ de 9.000 btus/h u nÍd 50

30
Serviço de íornecimento e substituição dâ placâ

eletrônica da SPLIT dê 12.000 btus/h unad 50

31
Serviço de rornecimento e substituição da placa

eletrônica da SPLIT de 18.000 btus/h u nid s0

serviço de Iornecimento e substituição da placa

eletrônica da SPLIT de 22/24.0OObr.Js/h
u nid 50

33
Serviço de Íornecimento e substituição da placa

receptorâ dâ SPtlÍ de 9.000 btus/h unid 50

34
Serviço de íornecimento e substituição da plâca

receptora da SPIIT de 12.00O btus/h
u nid 50

35
Serviço de fornecimento e súbstituação da placa

receptora da SPLlÍ de 18.000 btus/h
50

36
Serviço de fornecimento e substituição da placa

receptora da SPLIT de 22124.ffi btús/h unid 50

31
Serviço de Íornecimento e substituição do sensor de
temperatura/congelamento da sPtlT de 9.000 btus/h u nid 30

38
Serviço de forneclmento e rubstituição do sensor de
temperâtura/congelamento da SPI-lT de 12.000 btus/h unid 30

39
Serviço de fornecimento e súbstituaçâo do sensoÍ de

temperatura/congelamento da SPLIÍ de 18.000 btus/h un id 10

40
Serviço de fornecimento e substituição do sensor de

temperatura/congelamento da SPLIT de 22/24.000
btus/h

un id 10

41
Serviço de foínêcimento e substituição da válvula dê

serviço da SPLIT dê 9.m0 btur/h unid 10

42
Serviço de Íornecimento e substituição da válvulâ de

serviço da SPtIT dê 12.0O0 btus/h
u nid 10

43 u nid 10

44
Serviço de fornecimento e substituição da válvula de

sêrviço da SPLIT de 22124.000 btus/h
unid 10

45
serviço de fornecimento e substituição da hélice/tuóina
dâ SPLIÍ de 9.000 btus/h

unid 20

46
Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina
da SPLIT de 12.000 btus/h

un id 20

a

I

u nid

Serviço de fornecimento e substitl.rição da válvula de

serviço dâ SPLIT de 18.000 btus/h
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47
Serviço de Íornecimento e 5ubstituição da hélice/t!rbina
da SPLIT de 18.000 btus/h unid 2A

48
Serviço de Íornecimento e substituição da hélice/turbina
da SPLIT de 22124.000 btus/h un id 10

49

Sêrviço de fornecimento e substituição de isolamênto
nas tubulações frigorígenas de SPLIT {incluso fita PVC) 100

50
S€rviço de fomecimento e instalação de tubulação de

cobre de 1/2"

51
serviço de fornecimento e instalação de tubulação de

cobre de 3/4" TN 40

52
serviço de fornecimento e instalação de tubulação de

cobíe de 1/4" 40

53
Serviço de fornêcimento e instâlação dê tubulâção dê

cobre de 5/8" m 40

54
Serviço de lornecimento e instalação de tubulação de

cobre de 3/8" m 30

55
Serviço de fornecimento e instâlação de tubulação de

cobre de 7/8" m 20

56
Serviço de instalação de SPUT de 9.000 btus/h
incluindo linha frigoritena ate 5 mt unid 40

51
Serviço de instãlâÇão de SPLIÍ dê 12.000 btus/h
incluindo linha frigorígena ate 5 mt

un id 40

58
Serviço de instalação de SPLTT de 18.000 btus/h
incluindo linha frigorigena âtê 5 mt un id 40

59
Serviço de instalação de SPLIT de 22124.000 btus/h
incluindo linha frigorígena ate 5 mt un id 2A

60
Serviço de instalação de SPLIT de 30.000 btus/h
incluindo linhâ írigorígena ate 5 mt un id l0

61 Serviço de desin5talação de SPLIT de 9.000 btus/h ún id 40

62 Serviço de desinstalação de SPLIT de 12.000 btus/h ún id 40

63 Serviço de desinstalação de SPLIT de 18.000 brus/h unid 40

64 serviÇo dê desin5tâlação de SPLIT de 22124.000 btus/h 0n id 20

65
Serviço de fornecimento e manutenção dê controle
Íemoto da Split de 9.000 btus

un id 20

66
Serviço de fornecimento e manutênção de controle
remoto dã Split de 12.000 btus

uoid 2A

67
Serviço de fornecimento e manutenção de contÍole
remoto da Split de 18.000 btus

unid 10

68
Serviço de Íornecimento e manutenção de contÍole
remoto da split de 22124.000 btus

unid

69
Serviço de forhecimento e instalâção de suporte pãra

SPtlT (par) u nid

1A
Serviço defornecimento e instalação de cabo PP

m 200

77
Serviço de fornecimento e instalação de câbo PP

4x2,5mm'2
100

72
SeÍviço de fornecimento e instalação de manSueira de
dreno

200

73 Serviço de desobstrução de dreno un id 100

l4 5erviço de limpe2a de filtro un id

unid

50

75 Serviço de substituição de filtro de ar de SPLIT 50

16
Serviço de substituição de filtro de 2 saídas de ar
condicionado

uôid 20

77 Serviço de substituição de haletâs unid 20

&

\34

40

10

40
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18
Serviço de fornecimento e substituição de motor dâs

haletas
un id 20

79 Serviço de Reapeno de conexão elétrica unid

80 Sêrviço dê troca de conexão/terminal elétrica u nid 100

81 Serviço de troca de cabo de Íoíçâ de âr condicionado unid 60

Serviço de troca de chave seletorã de apa.elho de aÍ
condicionado unad 20

83
Serviço de troca de botão seletor de aparelho de ar
coôdicionedo unid 2A

84
Serviço de fornecimento e substituição de relé para ar
condiciônâdô un id 10

85
Serviço dê íornecimento e substituição de capacitor para
ar condicionado sn id 100

a7
Serviço de fornecimento e substituição de vâlvulá dq
expânsão para âr condicionado

Serviço de fomecimento e instalação de sistema de
êxpansor capilar paÍa ar condicionado

un id 10

88 unid 10

89
Seíviço de substituição de máscara frontalde apârelhos
de ar condicionado

unid 30

90

serviço de soldagem de tubulaçâo frigoríBena com
fornecimento de material em central de ar SPLIT ou
aparelho de janela

unid 60

91

Serviço de fornecimênto ê substituição do compressor
de apârêlho de âr condicionado de10.000 btus/h ún id 5

92

Serviço de fornêcimento e substituição do compressor
de aparelho de ar condicionado de 18.000 btus/h un id 5

93

Serviço de Íornecimento e substituição do compressor
de aparelho de ar condicionado de 21.0o0 btus/h un id 5

94
Serviço de fornecimento e substituição do compressor
inverter da SPLTT de 9.000 btus/h

un id 5

95
Serviço de fornecimento e substituição do compressor
inveÍter da SPLIT de 12.000 btus/h un id 5

96

Serviço de fornecimento e substituição do compressor
inverter da SPLIT de 18.000 btus/h

un id 5

91
Serviço de fornecimento e substituição do compíessor
inverter da SPLIT de 22124.000 btus/h

un id 5

98

S€rviço de fornecimento e substituição da placa

eletrônica da condensadoía da SPLIT inverter de 9.000
btus/h

unid 10

99

Serviço de fornecimento e substituição da placâ

eletÍônicâ dâ condensadorâ da SPLIT inverter de 12.00O

btus/h
unad 10

100

5erviço de fornecimento e substituição da placa

eletrônica da condensadora da SPLIT inverter de 18.000
btus/h

unid 10

101

Serviço de Íornecimento e substituição da placa

eletrônica da condensadora da SPLIT invener de
22124.NO btu.lh

102

Serviço de fornecimento e sub5tituição da plâca

eletrônica da evaporadoía da SPLIT inveíter de 9.000

btus/h
un id 20

103

Serviço de fornecimento e substituição da placa

eletrônicâ da êvâporadorâ da SPLIT inverter dê 12.000

btLrs/h
unid 20

70

unid 10

&
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Laranjal do Jari/AP, 22 de janeko de 2021.

Francisco Nascimento Magalháes

Diretor do Departamento de Administração - DEA/SEMAP
Decreto no 085/2021 -GAB/PMLJ

104

Serviço de Íornecimento e substituição da plâcâ

eletrônica daevaporâdora dâ SPLIT inverter dê 18.000
btus/h

unid 20

105

Serviço de fornecimento e substituição da placa

eletrônica da evaporadora da SPLIT inverter de

22 /24.00O br|Jslh
unid 10

&
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pREGÂO ErETRÔNtCO N" 014/2021 - pMU

ANEXO II

MODETO DE PROPOSTA COMERCIAT

Razão Social:
CNPJ:

Endereço:
Fone/Fax:
Nome do Representante Legal: RG e CPF:

Pregão Eletrônico ne_J2O27- PMU

ITEM ESPECTFTCAçÃO QUANTIOADE UNIDAOE VAIOR UNITÁRIO VALOR TOTAT

VALOR TOTAT

'1, Prazode validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado da data de abertura do certame,
caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessenta) dias corridos,

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vieÍem a ser ofertados, por meio de lances, estão
incluídos todos os custos que se Íizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais como: impostos.

taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que por ventura venham a ser

omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

3. DeclaÍo que €stamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada

4. O prazo máximo para entrega dos produtos será de_dias, contados a partir da solicitação da Contratante

5. o valor da proposta é de nos termos acima

Cidade/UF, _ _ de de 2021

(Carimbo e Assinetura do Representante legal da Empresa)

---

&
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ANEXO

MINUTA DO CONTRATO N9 ----Jl2O21.PMU

FUNDAMENTO I.EGAL:

Constituição Federal;

Lei ne 4.320. de 17 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;
Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;

Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA:

2.1. O presente Contrãto terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura

cúusutA ÍERCEtRA - Do tocAt Dos sERvtços:

3.1 Os serviços 5erão executados:
3.1.1 - Nas instalações das secretarias da Administração Geral desta PreÍeitura Municipal de Laranjal do iari,
localizados na área urbana deste Município, outrossim, facultada à contratada levar os equipamentos para

execução dos serviços em suas dependências 5em ônus adicional para a SEMAP apenas quando o reparo não foí
possível de ser realizado no local, devendo devolver os equipamentos no mesmo local onde foi retirado.
3.1.2 - quando imprescindível a remoção dos equipamentos para a prestação do serviço, a contratada poderá

fazê-lo observado o disposto no item 10.3, do Termo de Referência, sem qualquer ônus adicional para a PMLI.

3.1.3 - A Íemoção de qualquer um dos aparelhos, para a realização dos serviços previstos, somente 5erá efetuada
mediante autorização prévia em formulário próprio fornecido pelo fiscal do contrato, assim como o contratante
fica impedido de facultar a terceiros, sem o consentimento prévio da Administração, a execução de qualquer um

dos serviços previstos no presente, devendo, em caso de remoção, devolver os aparelhos após a execução dos

seryiços, no mesmo localde onde foi removido.

&

hlq
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CONTRATO QUE ENTRE SI CETEBRAM A
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI E A

"*'ç"- 

PARA PREsraçao Dos

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado, como
CoNTRATANTE, o MUNIC|PIO DE LARANJAL Do JARÍ, pessoa jurídica de direito público municipat, com sede
administrativa à Rua Tancredo Neves n0 2.605, bairro Agreste, Laranjal do Jari/AP, devidamente inscrita no
C.N.P.J./MF, sob o n". 23.066.905/0001-60, neste ato representado, na Íorma de sua Lei Orgânic€, pelo Prefeito
l\,lunicipal o Sr. MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de
Laranjal do Jarí, Estado do Amapá, poíador da Cédula de ldentidade no 274636 e do CPF n0 620.367.852-04, e do
outro lado como COI{TRATADA, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com personalidade jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n0 xxxxxxxxxxnx»«xxx)«x, com sede na xxxxxxxxxxxxx, n0 xxxxxx, xxxxxxxx, Cep: xxxxx , RG no

xxxxx, CPF no xxxxxxxx, celebram o presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e condiçÕes, que

mutuamente outorgam e estabelecem

PREFEITURÂ MUiIICIPAI DI I"ARAII,IAI DO IARI
SEcRETARta MUNrcrpar- oE ÂoMtNrsrRAçÃo E ptat{aaMtNÍo - sEMAp

Êquipe de preSão

PREGÂO ELETRôN|CO N" Or4l2021 - pMU

CúUSUTA PRIMEIRA - Do oB,ETo:

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços continuados em manutenção preventiva e

corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo parede/janela e split, instalação/desinstalação, com fornecimento
e substituição de peças de reposição, componentes e acessórios por out.as novas e originais, genuínos e similares,
instalados nos prédios das secretarias da administração geral da Prefeitura Municipal de Laranjal do larí, de acordo
com as especificaçôes e quantidades, conforme descrito no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 0L4/2021-
SEMAP/PMU.
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CúUSUI.A QUARTAI Do HoRÁRIo E Do IoCAI- DE ENTREGA:

4.1. Os serviços deverão ser executados e entregues de acordo com o especificado no Anexo I do Edital,
acompanhado por servidor do setor técnico (Secretaria de Administração e Planejamento do Município de Laranjal
do Jari), devidamente instituído para recebimento dos serviços, no horário de 8:30 às 17:00 horas.

4.2. Os serviços serão recebidos em horário de exp€diente das 8:00hs às 12:0ohs e das 14:00hs às 18:00hs após
comprovâção e verificação da qualidade do servrço e consequente aceitação.

CúUSULA QUINÍA: oAS CONDIçÕEs DE PAGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica no
protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá
em 10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentâção válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco
indicado pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscalÍatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-
corrente para efetivação do pâgamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reâjustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade junto ao lnstituto Nacional de

Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FcTS, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATA0A não tenha concorrido de alguma Íorma
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data aoma
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurâdo:

I = ÍTX/100)
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

l= 0,00016438

CúUSUTA sExTA. DA GARANTIA:

6.1. O objeto deste certame terá gaÍantia de 90 diês contados a partir da data de recebimento do serviço.

cúusurA sÉflMÂ . DA FtscAuzAçÃo Do coNTRATo:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente

designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o

previsto no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne Ol4l2O2\, na proposta da CONTRATADA e neste

instrumento.

7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administraçâo e não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na suâ ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuai5, os acréscimos ou supressôes que

se fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

deste Contrato.

7.4. É fâcultada a supressão além do limite estabelecido no item anterior, mediante acordo entre as partes.

&

I

I = (6/100)

365
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CúUSULA oITAVA - oBRIGAçÕES DA CoNTRATANTE

8.1- Receber provisória e deÍinitivamente o objeto, conforme especificaçôes, prazos e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscãlizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das
obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte desta;

8,3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.4. Atestar as notas fiscailaturas, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das
normas do contrato;

8.6. Efetuar o pagamento à empresa ê ser contratada de âcordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas
no edital e na licitação;

8.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrâto, bem como por qualquer dano causado a

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

CúUSUTA NoNA. oBRIGAçõES DA CoNTRATADA

9.1 Realizar os serviços, no prazo e condiçôes deínidos no Edital e TeÍmo de Referência (Anexo l), além das
obrigaçôes assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante, que, independentemente de
transcrição, faz parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

9.2. Fornecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer natureza incidentes direta e

indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontos;

9.3. lnformar o nome do responsável para representá-la perante a Contratante. Qualquer alteração do responsável
pelo fornecimento dos produtos do presente objeto deverá ser comunicada por escrito e autorizada previamente
pelo responsável pela fiscalização;

9.4. Executar os serviços referentes ao objeto desta licitação dentro dos parámetros e rotina5 estabelecidos com
observáncia às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

9.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pelê Contratante, devendo comunicar

imediatamente, por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade, alteração ou dificuldade que

impossibilite a execução do contrato;

9,6. Realizêr os serviços do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupções, garantindo o perfeito

desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto
licitado, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuiçóes; d) indenizações; e)

vales-refeição; f) vales-transporte; e g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9-9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando da entrega do ob.ieto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à

fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

9.10. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretêmente ao objeto licitado e outros bens de

propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados credenciados para a

entrega do objeto;

9.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da adiudicação;

&
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9.12. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando
do fornecimento do objeto, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

9.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente objeto, sem
prévio consentimento por escrito da Contratante, sob pena de incorrer nas penalidades nele previstas;

9.14. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da execução e entrega do presente
objetoj

9.15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros, em decorrência
de ação ou omissão de seus empregados;

9.15. Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da contratação;

9.17, Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido,
documentação referente às condições exigidas no instrumento contratual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 05 artigos 12, 13, 18 e 25, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

9.19. Zelar pelê boa e fiel execução dos serviços contratados;

9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

cúusurA DÉcrMA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRtA:

10.1- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

07000 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Ação

Elemento
Despesa:

de
3390.39.00.00 - Outros Srviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte 0010000

cúUsUtA DÉcIMA SEGUNDA - DAs PENALIDADES:

72.7. Ficaá impedidê de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

sem prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações reÍeridas no Ad. 87, lV da Lei ne

8,666/93, no que couber, garantido o direito previo da ampla defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

b) no prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;

e) não mantiver a propostã, injustiflcadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contratoj
g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude fiscal.

12.2. A sançâo de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstês na Lei

Federal ns 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla deÍesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atrêso e por ocorÍência de fato em desacordo com

&

Órgão/UG:

O4.L22.OOLO - Manutençâo da Secretaria de Administração e

Planejamento.

cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - Do vALoR

11.1 - A Contratante pagará à Contrãtada, n05 termos da homologação do resultado pelo Prefeito deste Municipio,
o valoÍ total R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxrqxxxxxxxxxxxxxxx), relativo ao valor total do item mencionado na cláusulê
primeira e conforme fixado na proposta da vencedora, já incluídas as taxas, títulos incidentes e deduzido o

desconto, se houver, concedido pela CONTRATADA.
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o proposto e o estabelecido no edital, ate o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multê de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

cúusutA DÉcrMA TERcETRA - DA REsctsÃo:

13.1- O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da l-êi no 8.666/93,
e nas formas previstas no art, 79 da mesma Lei.

CúUSUtA DÉcIMA qUARTA - Do I,IVRE AcEsso

14.1 - A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa,
referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de
controle interno e externo, conforme art. 43 da Portaria lnterministerial ne 424, de 30 de dezembro de 2016.

cúUSULA DÉCIMA qUINTA - Do FoRo E DA PUBTICAçÃo:

14.1 - As questôes decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do lari/AP,
com exclusão de qualquer outro por mais pÍivilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município, conforme determina a Lei ne

8.666/93.

14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e

Íorma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Laranjal do Jari-AP, xxxx de xxxxxx de 2021.

Marcio Clay da Coste Serrão
Prefeito Municipal de Laranjal do Jari

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF n9 xxxxxxxxxx-xxx

Empresária
CONTRATADA

Testemunhas:

1. CPF:

CPF2

,a


