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EDITAL 2 DE PREGÃO 
PRESENCIAL 

Nº 10/2018 
 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2018 - CL 
 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, através da Presidência e de 
conformidade com a autorização constante do processo administrativo n.º 5/18 e 
comunicado n.º 4/18 da Presidência, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que no dia e hora abaixo indicados, será realizada licitação na 
modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, para contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação de 86 (oitenta e seis) aparelhos 
de ar condicionado para uso nos vários setores da Câmara Municipal, 
incluindo desinstalação dos equipamentos anteriormente instalados, assistência 
técnica durante o período mínimo de doze meses da instalação, com critério de 
julgamento de MENOR PREÇO sob o regime de empreitada por preço global, que 
será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 123/06, além das 
demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente 
Edital e seus anexos. O credenciamento, a entrega dos envelopes “Proposta 
Comercial” e “Habilitação” e a sessão de disputa, serão realizados nas 
dependências da Câmara Municipal de São Vicente, no Plenarinho, sito à Rua 
Jacob Emmerick, nº 1195 – Parque Bitaru – São Vicente – SP. 
 
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES Nº 01 e 02. 
O credenciamento será realizado no dia 21/12/2018, às 14h30. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
No dia 21/12/2018, imediatamente após o término da fase de Credenciamento. 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: observando o prazo legal, o interessado 
poderá formular consultas através do e-mail e obter cópias dos projetos citados no 
edital, conforme abaixo, informando o número da licitação ou diretamente, no 
horário das 12:00 às 18:00 horas, nas dependências do Setor de Licitações da 
Câmara Municipal de São Vicente, sito à Rua Jacob Emmerick, nº 1195 – Parque 
Bitaru – São Vicente – SP. 
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 E-mail: licitacao@camarasaovicente.sp.gov.br 
 
São ANEXOS deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo, os seguintes 
documentos: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL 
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 
ANEXO VII – PROPOSTA COMERCIAL 
ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 
ANEXO IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
ANEXO X – CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ANEXO XI – CADASTRO DE AUTORIDADE 
ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto deste PREGÃO é a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de 86 (oitenta e seis) aparelhos de ar condicionado 
para uso nos vários setores da Câmara Municipal, incluindo desinstalação dos 
equipamentos anteriormente instalados, pelo critério de MENOR PREÇO POR 
EMPREITADA GLOBAL sob o regime de empreitada por preço global, que será 
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 123/06, além das demais 
disposições legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente Edital e 
seus anexos, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital. 
 
 
2. DO PROCEDIMENTO 
 
2.1. O Pregão será realizado em sessão pública, presencial, com apoio 
operacional da Câmara Municipal de São Vicente. 
 
2.2. Os trabalhos relacionados ao procedimento licitatório serão conduzidos por 
servidor da Câmara Municipal de São Vicente, denominado “Pregoeiro”, com o 
suporte de sua Equipe de Apoio. 
 

 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão, as empresas interessadas do ramo de 
atividade pertinente desta licitação, microempresa ou empresa de pequeno porte, 
qualificadas como tais nos termos do artigo 3º da Lei 123/06, que atenderem a 
todas as exigências do Edital e seus Anexos. 

mailto:licitacao@camarasaovicente.sp.gov.br
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3.1.1. Em conformidade com o art. 7º, inciso III, alínea “a”, da Portaria CAT nº 
162/08, a partir de 1º/12/10, os contribuintes para contratarem com a Administração 
Pública direta ou indireta, deverão, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, 
independentemente da atividade econômica exercida. 
 
3.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação: 
 
  3.2.1. As interessadas que estejam suspensas de licitar e impedidas de 
contratar com o órgão licitante (Câmara Municipal de São Vicente), nos termos do 
art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02; 
 

  3.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela 
Administração Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração 
direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob seu 
controle e as fundações por ela instituída e mantida; 
 
  3.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordata, 
dissolução, liquidação ou concurso de credores. 
   3.2.3.1. poderão participar do procedimento licitatório as 
empresas em regime de recuperação judicial e que tenham seus Planos de 
Recuperação concedidos judicialmente, devendo tal condição ser comprovada no 
envelope documentação;   
  3.2.4. Empresas em forma de consórcios. 
 

 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado 
o que se segue: 
 

4.1.1. Quanto aos representantes: 
 

 4.1.1.1. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente 
ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta 
Comercial (original ou fotocópia autenticada), ou tratando-se de sociedade simples, 
o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
(original ou fotocópia autenticada), no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo 
apresenta-los em separado do envelope “documentos”  e nesta fase de 
credenciamento. 
 

4.1.1.2 Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, 
do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar 
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preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame ou Carta de Credenciamento com firma 
reconhecida (conforme modelo Anexo II). No caso de instrumento particular ou 
carta de credenciamento, o procurador deverá apresentar instrumento 
constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”, devendo 
apresentá-los em separado do envelope “documentos”  e nesta fase de 
credenciamento. 

 
4.1.1.3 O representante (legal ou procurador) da empresa interessada 

deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto (ex.: RG, CNH, 
carteira de trabalho etc...); Fornecer cópia autenticada do documento 
apresentado ou cópias simples para autenticar na sessão. 

 
4.1.1.4 O licitante que não contar com representante presente na sessão 

ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da 
apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase 
de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de 
renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de 
ordenação das propostas e apuração do menor preço; 
 

4.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
 

4.1.2.1 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e 
inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de 
acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA 
dos Envelopes. 
 

4.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 

4.1.3.1 Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que 
deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e 
apresentada FORA dos Envelopes. 
 
4.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
 
4.3. Encerrado o credenciamento dos interessados presentes e aberto o primeiro 
envelope proposta, não caberá o credenciamento de interessados retardatários. 
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5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
5.1. O recebimento do ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, em 
envelope, indevassável, lacrado e rubricado no fecho, que deverá conter as 
seguintes informações em sua face externa: 
 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  5/2018 - CL 
ABERTURA: 21/12/2018 

HORÁRIO: 14h30 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 
5.2. Após a entrega dos envelopes, não caberá desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo 
Pregoeiro. 
 
5.3. O ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL conterá a proposta 
comercial para o fornecimento e instalação descritos no Anexo I, respeitado o 
modelo do anexo X, bem como observar o que segue: 
 

5.3.1. Deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de 
uso corrente, digitalizada ou impressa por meio eletrônico, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, devendo conter: 
 

5.3.1.1 Identificação, endereço, nº do C.N.P.J., assinatura da proponente e 
referência a esta licitação; 

 

5.3.1.2 Prazo de Pagamento não inferior a 15 (quinze) dias; 
                       
5.3.1.3 Validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de sua apresentação; 
  
5.3.1.4 Descrição do objeto, em Língua Portuguesa, de acordo com as 

características exigidas no Anexo I, devendo ser indicada a marca do equipamento 
(ou marcas alternativas para hipótese de descontinuidade de fabricação ou 
obtenção do modelo no mercado) e o prazo de garantia da fábrica para cada um 
deles, respeitados idênticos padrões de qualidade. 

 
5.3.1.5 Dados bancários para depósito dos pagamentos em conta corrente 

(Banco, agência, nº da conta corrente, etc); 
 
5.3.1.6 Proposta de preço deverá ser expressa em moeda corrente nacional 

(Real), com duas casas decimais e por extenso, contendo o valor total da 
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proposta de fornecimento, considerados os serviços de instalação, 
desistalação; 

 
5.3.1.7 Declaração expressa da empresa de que no lance ofertado, bem como 

no preço cotado em sua proposta, foram considerados todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 
 

5.3.1.8 Oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

   
5.3.1.9 Declaração de Concordância e Ciência (conforme ANEXO V); 

 
5.3.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da 

proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos no preço, 
não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 

 
5.4. O recebimento do ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO, do lote único que a 
proponente tiver sido a arrematadora, deverá ser apresentado em invólucro 
indevassável, lacrado e rubricado no fecho, o qual deverá conter as seguintes 
informações em sua face externa: 
 

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5/2018 - CL 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 
 
 5.4.1 - ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO, conterá a documentação relativa à 
habilitação, em conformidade com o previsto nos subitens a seguir: 
 
 5.4.2. Serão inabilitadas as proponentes que apresentarem documentação 
incompleta ou com borrões, rasuras e que não atenderem às exigências deste 
Edital. 
 

5.4.3. A documentação relativa à Habilitação, conforme o caso consiste em: 
 
 5.4.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
   

5.4.3.1.1 - cédula de identidade; 

5.4.3.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.4.3.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
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5.4.3.1.4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

5.4.3.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

5.4.3.2. HABILITAÇÃO FISCAL: 
 

5.4.3.2.1- Original ou cópia autenticada do Certificado de 
Regularidade FGTS (CRF), demonstrando a situação no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei, com validade mínima até a data de abertura 
dos envelopes; 

 
5.4.3.2.2- Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva com Efeito 
de Negativa, expedida pelo Ministério da Fazenda, englobando os créditos 
tributários relativos às contribuições sociais conforme Portaria PGFN / RFB nº 1751 
de 02 de outubro de 2014; 

 
5.4.3.2.3- Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa perante a Justiça do Trabalho, referente aos débitos trabalhistas 
(CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho de acordo com a Lei 
12440/11; 

 
5.4.3.2.4 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com 

Efeito de Negativa junto à Fazenda Municipal, da sede da proponente; 
 
5.4.3.2.5 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com 

Efeito de Negativa junto à Fazenda Estadual; 
 
5.4.3.2.6 - Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral junto 

ao CNPJ/ Receita Federal; 
 

5.4.3.2.7 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte,  
apresentar  declaração de que cumprem os requisitos legais para  sua  
qualificação, em  conformidade  com o §2º, do Art. 13 do Decreto nº 8.538/2015, 
que revogou o Decreto nº 6.204/2007; 

 
5.4.3.2.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte, 

deverão atender ao disposto no Artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, com 
a redação dada pela Lei Complementar nº 155/2016, ou seja, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 
5.4.3.2.8.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
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publicação do resultado desta licitação, prorrogável por igual período, a critério da 
administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa, nos moldes do §1º do Art. 43 da Lei Complementar 
nº 123/2006.  

 
5.4.3.2.8.2 - A não regularização da documentação no prazo 

previsto no subitem anterior implicará a decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Instrumento Convocatório. 

 

5.4.3.2.8.3. -  As certidões deverão ser apresentadas dentro do 
respectivo prazo de validade. Caso não conste prazo de validade no corpo da 
certidão, considerar-se-á o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de 
emissão. 

 
 

5.4.3.3  DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

     Para comprovação da capacidade econômico-financeira as 
empresas deverão apresentar:  
 

5.4.3.3.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, mencionado expressamente em cada balanço o número do livro 
Diário e das folhas em que se encontra transcrito o número do registro do livro na 
Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, 
vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data da apresentação da proposta; 
 

 5.4.3.3.2 - Comprovação de possuir Capital Social ou o valor do 
patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor 
total estimado para o contrato, devendo a comprovação ser feita relativamente à 
data apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta 
data através de índices oficiais; 
 
                         5.4.3.3.2.1.: Fica isento de comprovação do atendimento dos 
itens “5.4.3.3.1” e “5.4.3.3.2” a empresa optante do Sistema Simples, sendo 
que neste caso a empresa deverá apresentar a Declaração do Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício, acompanhada da 
declaração do Contador ou de consulta ao sítio da Receita Federal, que 
comprove que é optante pelo sistema simples. 

 
 5.4.3.3.3 - Apresentação de Certidão Negativa de Falência ou 

Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor, da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, observando–se o 
disposto no subitem 5.4.3.2.8.3. Na hipótese de as empresas em regime de 
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recuperação judicial e que tenham seus Planos de Recuperação concedidos 
judicialmente, devendo tal condição ser comprovada no envelope documentação. 

 

5.4.3.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.4.3.4.1.Documentos que DEVERÃO ser apresentados referentes à 

Qualificação Técnica, no envelope 2 (documentos): 
5.4.3.4.1.1. Ao menos um atestado de capacidade técnica, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante 
tenha executado serviços e fornecido equipamentos de características semelhantes 
aos descritos neste edital e que demonstre a execução de pelo menos o 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do fornecimento e serviços previstos neste 
termo de referência. 
 

5.4.3.5 – OUTROS DOCUMENTOS: 
 

5.4.3.5.1 - Declaração de Situação Regular perante o Ministério do 
Trabalho (conforme modelo Anexo VI). 

 
5.4.3.5.2 - Os documentos apresentados deverão ser, 

obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de 
alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora do item, o contrato 
será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 

 

5.4.3.5.3. - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO poderão ser 
apresentados por qualquer processo de cópia, a exceção de fotocópias em papel 
termo-sensível (fac-simile), autenticados por tabelião de notas ou por servidor 
da Câmara Municipal de São Vicente, ou, ainda, publicação em Órgão da 
Imprensa Oficial.  
 
 
6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. Instalada a sessão pública do Pregão, proceder-se-á à abertura do 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, contendo as propostas de valor 
para o lote único ofertado que serão rubricadas e assinadas pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio. Em seguida, será dada vista das propostas aos representantes 
das proponentes, que deverão rubricá-las, devolvendo ao Pregoeiro, que procederá 
à classificação provisória do item. 
 
6.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
essenciais deste Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que 
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
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6.2.1. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser 
atendidas ou sanadas, no ato, por simples manifestação de vontade do 
representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possam representar 
risco de fraude aos princípios da licitação. 
 
6.3. As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem decrescente do 
item. 
 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 

7.1.1. Seleção da proposta de menor preço total global para aquisição dos 
equipamentos e os serviços e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

 
7.1.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 
até o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas 
estas, independentemente do número de licitantes; 

 
7.1.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da 
proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-
se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 
 

7.1.4. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
7.2. Os lances deverão ser formulados em percentuais de desconto em relação à 
proposta de menor preço. 
 
7.3. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
  
7.4. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 

7.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de 
desconto apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
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7.4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta tiver melhor 
classificação poderá apresentar proposta de desconto inferior àquela considerada 
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a 
melhor oferta; 
 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 5(cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
 
b) Se houver equivalência dos descontos das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 7.4.1. será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta; 
 
c) Entende-se por equivalência dos valores de desconto das propostas as que 
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 
 

7.4.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a 
melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte; 

 
7.4.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, 
nos termos do disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado 
o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 
microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 7.4.1; 
 

7.4.4.1 - Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de 
pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no item 7.4.4, será declarada 
a melhor oferta àquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 
 
7.5. Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.1.1, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço 
ofertado. 
 
7.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades legais cabíveis. 
 
7.7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior desconto com 
vistas à redução do preço. 
 
7.8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
maior desconto, decidindo motivadamente a respeito. 
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7.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a 
critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições 
habilitatórias estipuladas neste Edital. 
 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais do item único, com o 
julgamento das propostas comerciais na forma prescrita neste Edital, proceder-se-á 
a abertura do ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO, para análise dos documentos 
de habilitação da proponente primeira classificada. Os documentos são os 
indicados nos itens 5.4.1 e seguintes, observados todos os dispositivos a esse item 
relacionados. 
 
8.2. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação efetivamente entregues, poderão ser sanadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 
apresentação de documentos novos. 
 
8.3. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
possíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
8.4. A Câmara Municipal de São Vicente não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
8.5. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 
apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
9. DA ADJUDICAÇÃO 
 
9.1. Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, a empresa  licitante será habilitada e declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto desta licitação. 
 
9.2. Se a licitante de melhor oferta, não atender às exigências de habilitação, será 
examinada a documentação das licitantes das ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, até o encontro de uma que atenda a todas as exigências do Edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora do item e a ela feita a adjudicação 
do objeto da licitação. 
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9.3. Da sessão será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 
apoio. 
 
9.4. A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data 
sessão de disputa, para apresentação de sua proposta devidamente adequada aos 
valores definidos na etapa de lances. 
 
9.5.  Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere 
sua posição, caberá à autoridade competente, o Presidente da Câmara Municipal, 
a decisão em grau final. 
 
 
10. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 
 
10.1. O valor global estimado a ser contratado é de R$ 321.998,33 (trezentos e 
vinte e um mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos). 
 

 
11.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
11.1.  Impugnações ao Edital do Pregão deverão ser dirigidas por escrito ao Sr. 
Presidente da Câmara, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da licitação, sendo devidamente protocoladas no Setor de Compras e Licitações da 
Câmara de São Vicente, nos dias úteis, das 12 às 18 horas. 
 

11.1.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 

11.1.2. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data 
para realização do certame. 
 
11.2. Ao final da sessão, os licitantes presentes que desejarem recorrer contra 
decisões do Pregoeiro, deverão fazê-lo imediatamente e de forma motivada, 
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões 
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
 11.2.1. A petição do recurso poderá ser feita na própria sessão. 
 

11.2.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação ao vencedor do certame. 
 

11.2.3. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo. 
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11.2.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.3. Não serão conhecidas impugnações ou recursos apresentados fora do prazo 
legal, subscritos por representante não habilitado legalmente, ou não identificado 
no processo para responder pela empresa licitante. 
 
11.4. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento 
mediante publicação efetuada no Diário Oficial do Estado. 
 
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO 
 
12.1. Decididos os eventuais recursos e, constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente homologará os atos da licitação. 
 
12.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 
convocado para assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
12.3. Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela 
contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as 
obrigações decorrentes deste Contrato. 
  
12.4. A obrigação decorrente da aquisição e da prestação de serviço será firmada 
entre a Administração e a empresa, por meio de Contrato, observando as 
condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente. 
 
12.5. Quando o proponente vencedor convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o Contrato, será convocado outro licitante, observada a 
ordem de classificação para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 

12.6. Em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a vencedora deverá 
entregar projeto executivo contendo, no mínimo, cronograma físico-financeiro e 
orçamento detalhado dos serviços, detalhando as diversas fases previstas para a 
execução e contemplando todas as atividades desde a assinatura do contrato até a 
entrega final dos equipamentos, sob pena de cancelamento do contato. 

12.6.1. O orçamento detalhado dos serviços deverá discriminar separadamente 
o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e as Leis Sociais que onerarem o custo da 
mão de obra do contrato, devendo tais custos estar separados do custo da mão de 
obra. 

12.6.2. O projeto executivo deverá, ainda, discriminar todos os bens fornecidos 
e materiais utilizados para a prestação dos serviços, revelando a quantidade 
fornecida, o valor unitário e a marca de todos, além de discriminar a validade de 
garantia de cada bem material que possuir garantia superior ao prazo de doze 
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meses, destacando inclusive o valor correspondente à manutenção preventiva e 
corretiva dos bens fornecidos. 
12.7. Com a entrega do cronograma de instalação e projeto executivo será emitida 
a ordem de serviço para o início dos serviços. 
 
12.8. O projeto executivo será objeto de aprovação pela autoridade competente, 
devendo cada fase ali descrita ser aprovada, sendo que só poderão ser pagos os 
serviços relativos à determinada fase se sua fase anterior tiver sido concluída. 
 
13.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
 
13.1. A licitante que apresentar documentação falsa será inabilitada, sujeitando-se 
ainda à aplicação das seguintes penalidades: 
 

13.1.1. Suspensão temporária do direito de licitar com a Câmara do Município de 
São Vicente, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos. 

 
13.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar com a Câmara do Município de 

São Vicente, bem como impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, e declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos 
ou falta grave, tais como apresentar documentação falsa ou cometer fraude. 

 
13.1.3.Nos casos de declaração de inidoneidade, a licitante poderá, depois de 

decorrido o prazo de 05 (cinco) anos de sua declaração, requerer a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a 
licitante ou contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 
 
13.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, a 
não apresentação dos Memoriais no prazo estabelecido ou a não regularização da 
documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, ou a recusa em assinar o 
Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, ensejarão a cobrança pela Câmara Municipal, por via administrativa 
ou judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, lance 
ou oferta, além da aplicação da penalidade prevista no subitem 13.1.1. 
 

13.2.1. O disposto no subitem 13.2 não se aplica aos adjudicatários 
remanescentes que, convocados, não aceitarem assinar o Contrato com o saldo do 
quantitativo e o período remanescente do Contrato anterior. 
 
13.3. Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações 
assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades: 
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13.3.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente. 

 
13.3.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia 

de atraso na retirada Autorização Fornecimento, até o quinto dia corrido do atraso, 
após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral 
do contrato, com aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do 
contrato. 
  

13.3.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado 
em realizar o fornecimento, após a retirada da Autorização de Fornecimento (AF) 
ou documento similar, podendo resultar na rescisão unilateral do contrato pela 
Administração. 

 
13.3.4. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total da fatura mensal, sempre 

que, em verificação mensal, for observado atraso injustificado no fornecimento, ou 
for constatado descumprimento de quaisquer das outras obrigações assumidas 
pela Contratada, podendo resultar, em caso de reincidência, na rescisão unilateral 
do contrato pela Administração. 

  
13.3.5. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração ou de 

qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a 
defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de 
acordo com a gravidade da infração. 

  
13.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos 
créditos da empresa contratada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 
judicialmente. 
 
13.5. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre 
que se repetir o motivo. 
 
13.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis. 
 
13.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
não eximindo a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar 
ao Poder Público. 
 
13.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que 
lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver 
ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, 
cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do 
art. 393 do Código Civil. 
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14 DO OBJETO E PAGAMENTO 

 
14.1 A empresa vencedora terá prazo de 60 (sessenta) dias úteis para a 
finalização do objeto desta licitação, a contar da assinatura do contrato, sendo 
que o projeto executivo deverá delimitar em quantas fases o trabalho será 
executado, para viabilizar a fiscalização do serviço prestado e do consequente 
pagamento, devendo também o referido projeto executivo atribuir o valor realtivo a 
cada fase, para fins de pagamento. 
 
14.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante 
a apresentação de documentação fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do 
contrato especialmente designado, conforme forem cumpridas as fases do projeto 
executivo e mediante autorização da autoridade competente para cada uma das 
fases 
 

14.2.1. As licitantes sediadas no município de São Vicente ou aquelas 
cuja sede tenha implantado o sistema de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
deverão apresentar esse tipo de documento. 
 

14.2.2. Em caso de isenção da obrigação de emissão da NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA deverão comprovar tal condição quando da apresentação 
de cada documentação fiscal. Após o início da exigência por parte da 
sede da licitante, deverão atender ao expresso no item 14.2.1. 
 

14.3. Os pagamentos serão efetuados em parcelas, em conformidade com o 
cumprimento das fases do projeto executivo e de acordo com o 
cronograma máximo de desembolso a ser definido na reserva de 
empenho, através de banco credenciado, a critério da administração ou, 
preferencialmente, mediante crédito em conta corrente devendo a 
empresa licitante vencedora informar o número do banco, da agência e 
conta bancária. 
 

14.4. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no 
cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por 
parte da Contratada, incidirá correção monetária atrelada ao IPCA do 
mês de referência, além da multa por atraso calculada pro rata tempore, 
a razão de 0,0167% (zero vírgula zero cento e sessenta e sete por 
cento) por dia em relação ao atraso verificado. 

 
14.5. Havendo antecipação de pagamento em relação à data de vencimento 

do compromisso estipulado na nota fiscal, será concedido desconto ao 
órgão licitante pelo percentual de 0,0167% (zero vírgula zero cento e 
sessenta e sete por cento) ao dia. 



             CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade
 

_______________________________________________________________________________ 
Palácio 22 de Janeiro – Rua Jacob Emmerich. 1.195 – CEP 11310-907 

Fone PABX (13) 3569-1500 – www.camarasaovicente.sp.gov.br – licitacao@camarasaovicente.sp.gov.br 
 

 
14.6.  As notas fiscais deverão ser emitidas no mesmo mês de ocorrência dos 

serviços ou entrega dos bens. 
 
 
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 
 
15.1 As despesas correrão por conta da seguintes dotações orçamentárias nºs 
01.031.0035.1013.4.4.90.52.00 e 01.031.0035.2092.3.3.90.39.00, do orçamento 
vigente. 
 
16. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
16.1. A Licitante vencedora é obrigada a: 
 

16.1.1. Assumir integral responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciários e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do 
presente Pregão, bem como atender às necessidades de alimentação, transporte 
estadia dos profissionais empregados. 

 
16.1.2. A inadimplência da licitante com referência aos encargos estabelecidos 

neste item, não transferem à Câmara Municipal de São Vicente a responsabilidade 
por seu pagamento, tampouco impedirá a continuidade regular do objeto Contrato. 

 
16.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à 

Câmara Municipal de São Vicente, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo. 

 
16.1.4. A fiscalização e acompanhamento exercido pela Câmara Municipal de 

São Vicente não exclui a responsabilidade da licitante adjudicatária. 
 
16.1.5. Prestar o fornecimento ora licitado nas condições exigidas pela CMSV 

conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência que faz parte deste Edital. 
 
16.1.6. Arcar com todas e quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto do Contrato, inclusive quaisquer despesas com instalação ou 
retirada desses equipamentos na Câmara Municipal de São Vicente. 
 

16.2. A Câmara Municipal de São Vicente é obrigada a: 
 

16.2.1.   Efetuar o pagamento conforme estabelecido no item décimo quarto. 
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16.2.2.  Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual será efetuada 
pelo servidor José Carlos Fernandes, Diretor Administrativo, pessoa especialmente 
designada como fiscal do contrato, enquanto ocupante do mencionado cargo. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

17.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
17.2. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade superior, qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 
 
        17.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar 
a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 
 

17.3.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato. 
 
17.3.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do licitante de boa-fé de 
ser ressarcido pelos encargos que tiver, comprovadamente, suportado no 
cumprimento do Contrato. 

 
17.4. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o 

recebimento e abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à 
indenização pelos licitantes. 
 
17.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte 
do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas do 
Contrato estabelecidas. 
 
17.6. O preço médio estimado para o fornecimento e serviços de instalação e 
desinstalação foi fixado em R$ 321.998,33 (trezentos e vinte e um mil, novecentos 
e noventa e oito reais e trinta e três centavos). 
 
17.7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Vicente. 

São Vicente, 11 de dezembro de 2018. 
 
 

JOSÉ WILSON CARDOSO DE SOUZA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
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ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
 
 
 
1. OBJETO  
1.1. Aquisição e instalação de 86(oitenta e seis) aparelhos de ar condicionado, tipo 
Split piso-teto, nas salas da Câmara Municipal de São Vicente, sito na Rua Jacob 
Emmerich, 1195 – São Vicente – SP, conforme croquis apresentado no item 9. 
deste termo de referência. 
 1.2. Os locais de instalação dos equipamentos poderão ser modificados 
conforme as necessidades decorrentes do desgaste de aparelhos e caso haja 
mudança de layout das salas até o momento do prazo final para a instalação. 
Essas alterações dependerão de autorização do responsável pela fiscalização do 
contrato, respeitado o prazo previsto para o término das instalações. 
 
2. JUSTIFICATIVA  
2.1. A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de propiciar 
melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho, tendo em vista as altas 
temperaturas, poeira e poluição sonora, bem como a intensa utilização do Plenário 
e Plenarinho da Câmara, inclusive por entidades ou entes governamentais que não 
participam da Administração da Câmara Municipal. 
 
3. ESPECIFICAÇÃO DOS APARELHOS  
3.1. A Contratada deverá fornecer Aparelhos Condicionadores de Ar tipo Split piso-
teto, ou Hi Wall conforme o caso, novos, modelos em linha de fabricação, 
fornecidos em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas:  
3.1.1. Aparelhos Split tipo Hi –Wall e piso-teto, com eficiência energética categoria 
A ou B, de preferência com as características construtivas, conforme descritas 
abaixo: 
3.1.2. os aparelhos podem ser das marcas GREE, SPRING, INGERSOLL RAND, 
HITACHI, CARRIER, LG, YORK, SAMSUNG de qualidade comprovada no 
mercado, 
3.2. Deverão ser fornecidos os seguintes aparelhos, conforme quadro abaixo:  
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          Total: 86 
 
4. ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1. Os serviços de desinstalação deverão ser executados pela empresa 
responsável pela instalação dos novos equipamentos, compreendendo também a 
vedação provisória do locais onde estavam equipamentos de janela a serem 
substituídos, quando e se necessário, bem como o aluguel de andaimes, se e 
quando necessário, conforme quadro abaixo: 
 
 

 
 

Item  
 

Quantidade  
 

Descrição 
 

 
 
6 

22 
 

Retirada de aparelhos usados tipo ACJ 7.500 BTU/h com colocação 
de vedação provisória 

item                            Descrição  Quantidade  

   1 Condicionador de ar, tipo Split Hi Wall, com 
capacidade de 9.000 btu’s; operação a frio, 
voltagem 220v, com serpentina de cobre e instalação 
completa (com fornecimento de material) além de 
suporte de alumínio reforçado 

 
 
           27 

   2 Condicionador de ar, tipo Split Hi Wall, com 
capacidade de 12.000 btu’s; operação a frio, 
voltagem 220v, com serpentina de cobre e instalação 
completa (com fornecimento de material) além de 
suporte de alumínio reforçado 

 
 
           26 

   3 Condicionador de ar, tipo Split Hi Wall, com 
capacidade de 18.000 btu’s; operação a frio, 
voltagem 220v, com serpentina de cobre e instalação 
completa (com fornecimento de material) além de 
suporte de alumínio reforçado 

 
 
          17 

   4 Condicionador de ar, tipo Split Hi Wall, com 
capacidade de 30.000 btu’s; operação a frio, 
voltagem 220v, com serpentina de cobre e instalação 
completa (com fornecimento de material) além de 
suporte de alumínio reforçado 

 
 
          5 

   5 Condicionador de ar, tipo Split Piso Teto, com 
capacidade de 50.000 btu’s; operação a frio, 
voltagem 220v, com tecnologia inverter, com 
serpentina de cobre e instalação completa (com 
fornecimento de material) além de suporte de 
alumínio reforçado 

 
 
        11 
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7 
 

 
3 
 
 

Retirada de aparelhos usados tipo ACJ 10.000 BTU/h com colocação 
de vedação provisória 

8 2 Retirada de aparelhos usados tipo ACJ 18.000 BTU/h com colocação 
de vedação provisória 

 
 
9 
 

2 
 

Retirada de aparelhos usados tipo ACJ 21.000 BTU/h com colocação 
de vedação provisória  

 
 
10 

1 
 

Retirada aparelho usado tipo ACJ 30.000 BTU/h com colocação de 
vedação provisória  

 
11 
 

 
11 
 
 

Retirada aparelho usado tipo split 12.000 BTU/h  
  

12 
 
2 
 

 
Retirada aparelho usado tipo Split 18.000 BTU/h  
  

13 6 
 
Retirada aparelho usado tipo Split Piso Teto 60.000 BTU/h  
  

 
 
4.2. Os Aparelhos Condicionadores de Ar serão instalados nas salas, conforme 
croqui deste termo de referência no item 9 deste termo, sendo que para os 
aparelhos de 7.000 BTu´s lançados no croquis de localização poderão ser 
fornecidos equipamentos de 9.000 Btu´s ou superiores em virtude da 
indisponibilidade no mercado, devendo ser assim considerados no croquis 
apresentado. 
4.3. Deverá a Contratada prever o fornecimento de todos os materiais e a mão de 
obra necessária para a realização dos serviços, tais como: suportes; 
prolongamentos das tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura 
onde forem feitas aberturas para passagem de tubulação; refazimento e realização 
de novas paredes de gesso para ocultação da tubulação; conexão dos 
equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica; enfim, todos os 
serviços necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.  
4.4. As instalações deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, 
inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar 
qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a 
garantia dos equipamentos.  
4.5. A Contratada deverá verificar junto aos quadros de energia elétrica, a 
disponibilidade nos barramentos (reservas), e, caso necessário, fornecer e instalar 
os disjuntores compatíveis aos equipamentos a serem instalados, bem como os 
dutos de interligação elétrica até os referidos equipamentos.  
4.6. É responsabilidade da empresa contratada manter limpos, livres e 
desimpedidos de sujeiras e restos de materiais e tintas, os locais de realização dos 
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serviços, bem como todos os acessos e demais dependências da edificação 
utilizados.  
4.7. Ocorrendo qualquer dano, avaria ou mancha, nos locais onde serão 
executados os serviços, bem como nas demais dependências e acessos à área de 
trabalho, a empresa contratada deverá assumir a imediata reparação, restaurando 
as condições originais da edificação.  
4.8. Os serviços deverão ser executados nos horários permitidos pela Câmara 
Municipal. No caso de haver necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou 
após o horário de funcionamento normal, a Contratada poderá entrar em 
entendimentos para autorizar a realização dos serviços por escrito entrando em 
contato com o fiscal do contrato.  
4.9. A empresa contratada deverá enviar seus técnicos devidamente identificados, 
com crachá e/ou uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Proteção 
Individual – EPIs, responsabilizando-se pelo seu uso e retirando do local onde 
serão executados os serviços àqueles que se recusarem a fazer uso dos 
equipamentos.  
4.10. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de acompanhamento 
pela fiscalização da Câmara Municipal. 
4.11. A Contratada, na retirada de equipamentos antigos, montagem dos 
equipamentos novos e seus acessórios, deverá seguir as normas da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
4.12. As unidades condensadoras deverão ser instaladas conforme orientação do 
fabricante e estar apoiadas em suporte de alumínio reforçado, os quais deverão ser 
construídos pela CONTRATADA.  
4.13. Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada, 
e deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT.  
4.14. Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com 
os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos 
térmicos que deverão ser feitos de material incombustível ou auto-extinguível.  
4.15. O caso de execução de furos para a passagem da rede frigorígena e drenos, 
estes deverão ter o diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e 
quando realizados deverá ser feita vedação apropriada para que não haja frestas 
que permita a entrada de umidade.  
4.16. As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades 
condensadoras serão feitas de acordo com as normas da ABNT.  
4.16. As redes frigorígenas deverão ser executadas de acordo com a boa técnica 
corrente e conforme manual do fabricante, empregando-se traçado conveniente, 
mais curto possível e método de fixação adequado, de modo a assegurar 
alimentação apropriada às evaporadoras, terem baixa perda de carga, devendo, 
ainda, proteger os compressores. Evitar o acúmulo de óleo lubrificante em qualquer 
trecho, perdas de óleo lubrificante do compressor e penetração de refrigerante, em 
fase líquida, no cárter do compressor, tanto em marcha como parado.  
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4.17. A Contratada deverá realizar levantamento prévio, certificando-se que não 
haverá danos a outras instalações existentes nos pavimentos (elétrica, hidráulica, 
dutos de renovação de ar, entre outras) para passagem da tubulação de dreno.  
4.18. Os forros dentro das salas por onde passarão as redes elétricas, redes 
frigoríficas e dreno do aparelhos de ar condicionado deverão ser recortados, se 
necessário, substituídos após a conclusão das instalações e testes dos aparelhos.  
4.19. Caso haja defeitos de acabamento originados pela empresa Contratada, 
estes deverão ser refeitos por esta.  
4.20. As paredes de alvenaria deverão apresentar, após a reconstituição, as 
mesmas características originais, cores e especificação das tintas.  
 

 
5. PRAZO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. 
5.1. O prazo para execução do objeto da presente licitação pública será de até 60 
dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho. 
5.2. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente 
ocasionados por intempéries que impeçam a execução do serviço, por 
responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito 
e/ou força maior.  
 
6. PRAZOS DE GARANTIA  
6.1. O prazo de garantia dos equipamentos (condensadores e evaporadores) será 
de, no mínimo, 12 meses, contados da data do recebimento definitivo.  
6.2. O prazo de garantia dos serviços de instalação será de, no mínimo, 12 meses, 
contados da data do recebimento definitivo.  
6.3. A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável pela substituição, 
troca ou reposição dos mesmos se, porventura, forem entregues com qualquer 
defeito, avaria ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de 
Referência.  
 
7. LOCAIS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO. 
7.1. Os locais são os constantes do croquis a seguir apresentado, sendo que a 
referência a 7.000 btu´s deve ser considerado equipamento de 9.000 btu´s ou 
superior. 
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ANEXO II 

 
(Modelo) 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

À 
Câmara Municipal de São Vicente 
Rua Jacob Emmerick, nº 1195 – Parque Bitaru – São Vicente/SP 
 
 
Pregão Presencial nº  10/2018 
 
Prezados Senhores. 
 
 
  Em cumprimento às exigências do Edital do Pregão Presencial nº 10/18, 
credenciamos junto a Câmara Municipal de São Vicente, o(a) Sr(a). 
______________________________________________________________porta
dor da cédula de identidade R.G. nº _______________, Órgão Expedidor 
__________, inscrito no CPF/MF sob nº ________________, domiciliado a 
__________________________________________, ao qual outorgamos poderes 
específicos para formulação de lances verbais e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame em referência. 
  Sendo só o que apresentamos para o momento, subscrevemo-nos, 
 

  Atenciosamente, 

 

____________________________ 

Assinatura do Representante Legal (carimbo da empresa) 

Cargo: 

C.P.F. 

 
 

OBS:  o presente documento deverá ser apresentado FORA DOS 
ENVELOPES, com firma reconhecida, no ato do CREDENCIAMENTO em se 
tratando de procurador, em papel timbrado da empresa licitante, 
acompanhado de documentação que comprove ser o outorgante o 
representante legal da proponente. 
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ANEXO III 
 

(Modelo) 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
À 
Câmara Municipal de São Vicente 
Rua Jacob Emmerick, nº 1195 – Parque Bitaru – São Vicente/SP 
Pregão Presencial nº 10/2018 
 
 
 
Eu __________________________ (nome completo), RG nº. 
________________,representante legal da _______________________ 
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. _______________, DECLARO, sob 
as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os 
requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão 
Presencial n° 10/18, realizado pela Câmara Municipal de São Vicente, inexistindo 
qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 
 
São Vicente, ____ de ________________ de _____. 
 
 
 
________________________ 

Proponente – CNPJ 

__________________________________ 

Nome por extenso do Representante Legal 

____________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

Cargo: 

C.P.F. 

 

OBS:  a presente declaração deverá ser assinada por representante legal 
do licitante e apresentada FORA DOS ENVELOPES no ato do 
CREDENCIAMENTO, em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IV 
 

(Modelo) 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
À 
Câmara Municipal de São Vicente 
Rua Jacob Emmerick, nº 1195 – Parque Bitaru – São Vicente/SP 
 
Pregão Presencial nº 10/2018 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 
neste ato convocatório, que a empresa _____________________________ 
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ________________________é 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 
Presencial nº 10/18, realizado pela Câmara Municipal de São Vicente. 
 
São Vicente, ___ de ______________de _____. 
 
 
_______________________________________ 
Proponente – CNPJ 

 

__________________________________ 

Nome por extenso do Representante Legal 

____________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

Cargo: 

C.P.F. 

OBS:  a presente declaração deverá ser assinada por representante legal 
do licitante e apresentada FORA DOS ENVELOPES no ato do 
CREDENCIAMENTO, em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V 
(Modelo) 

 
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL 

 
À Câmara Municipal de São Vicente 
Rua Jacob Emmerick, nº 1195 – Parque Bitaru – São Vicente/SP 
Pregão Presencial nº 10/2018 
 
  O Licitante (indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá prestar o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato), 
em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial n°. 10/18, DECLARA: 
 
1) Que que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
 
2) Que possui aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, bem como possui instalações, aparelhamento e 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, devidamente 
qualificados; 
 
3) Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência 
técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, 
constantes da proposta; 
 
4) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão; 
 
5) Que tem ciência dos prazos de execução estabelecidos no Edital. 
 
São Vicente, ___ de ______________de _____. 
 
_______________________________________ 
Proponente – CNPJ 

__________________________________ 

Nome por extenso do Representante Legal 

____________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 
Cargo: 

C.P.F. 

OBS:  a presente declaração deverá ser assinada por representante legal 
do licitante e apresentada no “ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL”, 
em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VI 
(Modelo) 

 
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 
À 
Câmara Municipal de São Vicente 
Rua Jacob Emerick, nº 1195 – Parque Bitaru – São Vicente/SP 
Pregão Presencial nº 10/2018 
 
 
  (Licitante)                      , inscrita no CNPJ nº __________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_____________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _________________ e CPF nº __________________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 
8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (    ) 
 
 
São Vicente, ___ de ______________de _____. 
 
 
_______________________________________ 
Proponente – CNPJ 

__________________________________ 

Nome por extenso do Representante Legal 

____________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

Cargo: 

C.P.F. 

 

OBS:  Em caso afirmativo deverá ser assinalada com um “x” a ressalva. 
           O presente documento deverá ser assinado por representante legal do 
licitante e apresentada no “ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO”, em papel 
timbrado da empresa. 
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ANEXO  VII 
(Modelo) 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 
À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Item 

Qua
ntida
de  Descrição 

Valor 
unitário do 
equipamen
to 
(R$) 

Valor por 
unidade 
dos 
serviços da 
instalação 
e material 
necessário  
(R$) 

Valor total 
parcial (R$) 

1     27 

Condicionadores de 
Ar, do tipo Split Hi 
Wall; com capacidade 
de 9.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v; com 
serpertina de cobre e 
instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado. 

 
 
 

 
 
   

2     26 

Condicionadores de 
Ar, do tipo Split Hi 
Wall; com capacidade 
de 12.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v; com 
serpertina de cobre e 
instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado.      

3     17 

Ar, do tipo Split Hi 
Wall; com capacidade 
de 18.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v;com 
serpertina de cobre e 
instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado. 
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Item 

Qua
ntida
de  
 
 

Descrição 
 
 

Valor 
unitário do 
equipamen
to (R$) 
 
 

Valor por 
unidade 
dos 
serviços da 
instalação 
e material 
necessário  
(R$) 
 
 

Valor total 
parcial (R$) 
 

4     5 

Condicionadores de 
Ar, do tipo Split Hi 
Wall; com capacidade 
de 30.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v; com 
serpertina de cobre e 
instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado. 

 
 
 

 
 
   

5    11 

Condicionadores de 
Ar, do tipo Split Piso 
Teto; com capacidade 
de 50.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v, com 
serpertina de cobre e 
instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado.      

         

 

SERVIÇOS ADICIONAIS 

 
 
 

Item  
 

Quantidade  
 

Descrição 
 

Valor dos serviços 
por unidade(R$) 
 

Valor total dos 
serviços (R$) 
 

 
 
6 
 

22 
 

Retirada de aparelhos usados 
tipo ACJ 7.500 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   

 
7 
 

 
3 
 
 

Retirada de aparelhos usados 
tipo ACJ 10.000 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   

8 2 

Retirada de aparelhos usados 
tipo ACJ 18.000 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   
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Item  

 

 
Quantidade  
 
 

Descrição 
 
 

Valor dos serviços 
por unidade(R$) 
 

Valor total dos 
serviços (R$) 
 

 
 
9 
 

2 
 

Retirada de aparelhos usados 
tipo ACJ 21.000 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   

 
 
10 1 

 

Retirada aparelho usado tipo 
ACJ 30.000 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   

 
11 
 

 
11 
 
 

Retirada aparelho usado tipo 
split 12.000 BTU/h  
   

12 
 
2 
 

 
Retirada aparelho usado tipo 
Split 18.000 BTU/h  
   

13 6 

 
Retirada aparelho usado tipo 
Split 18.000 BTU/h  
   

 

Portanto, nossa proposta para atendimento da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, 

incluídos todos os valores de taxas, impostos, e implantação e manutenção, representa o 

valor global de:  

 
R$ (valor global para prestação completa dos serviços e fornecimento dos 
equipamentos por extenso) 

 

 

Razão Social: ________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

CNPJ: _______________________________________________________________ 

Validade da Proposta: _____ dias 

Prazo de Pagamento: _____ dias 

Prazo de entrega: _____ dias 

Dados Bancários: Banco ___________  Agência _______  C/C ____________ 

 

Declaro para os devidos fins de direito que os preços propostos são completos, computando todos os custos 
necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência 
técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da 
proposta. 
Declaro ainda estar ciente de que para a retirada dos equipamentos de maior porte a proponente deverá 
providenciar, se necessária, a locação de andaimes, devendo os custos estarem previstos na proposta, assim 
como a colocação de proteção provisória para os locais de onde sejam retirados os equipamentos antigos (tipo 
ACJ). 
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Local e data: ______________, _______ de __________________ de . 
 
 
 
 
__________________________________ 
  Assinatura e carimbo da Proponente 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº          
 
 
 
Pelo presente instrumento, conforme autorização expressa no Comunicado nº 4/18 
– Presidência constante do Proc. Adm. Nº 5/18-CL e no ato de homologação 
presente às fls **** do aludido processo, de um lado a Câmara Municipal de Sâo 
Vicente – Estância Balneária, inscrita no CNPJ sob o nº 49.956.600/0001-17, 
sediada à Rua Jacob Emmerich, nº 1195 – Parque Bitaru, nesta cidade, 
representada neste ato pelo Presidente, Senhor *************, doravante 
denominado simplesmente como “Contratante” e, de outro lado a empresa 
********************, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
********************, com sede na ************** nº********, *************/SP, neste ato 
representada pelo Sr.(a)*************************,inscritono CPF/MF sob o nº 
*******************, doravante denominda “Contratada”, tem entre si justo e acordado 
o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento e instalação de 86(oitenta 
e seis) aparelhos de ar condicionado para uso nos vários setores da Câmara 
Municipal, incluindo desinstalação dos equipamentos anteriormente instalados, 
assistência técnica durante o período contratual, com critério de julgamento de 
MENOR PREÇO sob o regime de empreitada por preço global. 
1.1.1 - Parágrafo Único - Fazem parte do presente instrumento, como se nele 
estivessem transcritos, o edital convocatório mencionado no caput desta cláusula e 
seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
2.1 - O valor global do presente Contrato é de R$............(................), conforme 
quadro discriminativo abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Item 

Qua
ntida
de  Descrição 

Valor 
unitário do 
equipamen
to 
(R$) 

Valor por 
unidade 
dos 
serviços da 
instalação 
e material 
necessário  
(R$) 

Valor total 
parcial (R$) 

1     27 

Condicionadores de 
Ar, do tipo Split Hi 
Wall; com capacidade 
de 9.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v; com 
serpertina de cobre e 
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instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado. 

2     26 

Condicionadores de 
Ar, do tipo Split Hi 
Wall; com capacidade 
de 12.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v; com 
serpertina de cobre e 
instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado.      

3     17 

Ar, do tipo Split Hi 
Wall; com capacidade 
de 18.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v; com 
serpertina de cobre e 
instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
Item 

Qua
ntida
de  
 
 

Descrição 
 
 

Valor 
unitário do 
equipamen
to (R$) 
 
 

Valor por 
unidade 
dos 
serviços da 
instalação 
e material 
necessário  
(R$) 
 
 

Valor total 
parcial (R$) 
 

4     5 

Condicionadores de 
Ar, do tipo Split Hi 
Wall; com capacidade 
de 30.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v; com 
serpertina de cobre e 
instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado. 

 
 
 

 
 
   

5    11 

Condicionadores de 
Ar, do tipo Split Hi 
Wall; com capacidade 
de 50.000 BTU´s; 

Operação a frio, 
voltagem: 220v; com 
serpertina de cobre e 
instalação completa 
além de suporte de 
alumínio reforçado.      

SERVIÇOS ADICIONAIS 
 
 

Item  
 

Quantidade  
 

Descrição 
 

Valor dos serviços 
por unidade(R$) 
 

Valor total dos 
serviços (R$) 
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6 
 

22 
 

Retirada de aparelhos usados 
tipo ACJ 7.500 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   

 
7 
 

 
3 
 
 

Retirada de aparelhos usados 
tipo ACJ 10.000 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   

8 2 

Retirada de aparelhos usados 
tipo ACJ 18.000 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   

 
Item  

 

 
Quantidade  
 
 

Descrição 
 
 

Valor dos serviços 
por unidade(R$) 
 

Valor total dos 
serviços (R$) 
 

 
 
9 
 

2 
 

Retirada de aparelhos usados 
tipo ACJ 21.000 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   

 
 
10 1 

 

Retirada aparelho usado tipo 
ACJ 30.000 BTU/h com 
colocação de vedação 
provisória   

 
11 
 

 
11 
 
 

Retirada aparelho usado tipo 
split 12.000 BTU/h  
   

12 
 
2 
 

 
Retirada aparelho usado tipo 
Split 18.000 BTU/h  
   

13 6 

 
Retirada aparelho usado tipo 
Split Piso Teto.60.000 BTU/h  
   

 

2.2. Nos preços unitário e global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita execução do objeto contratual, como mão-de-obra, materiais, encargos 
trabalhistas e previdenciários, lucros, depreciações, despesas comerciais, diárias, 
viagens, encargos securitários e o que for necessário ao devido cumprimento do 
presente Contrato. 
  2.2.1. O projeto executivo a ser entregue no prazo de dez dias da assinatura deste 
contrato deverá manter coerência com os valores contratados, adaptados à proposta 
aprovada na fase de lances da licitação, caso tenha ocorrido essa fase, apresentando 
os mesmos montantes para cada equipamento e serviço. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
3.1. DA CONTRATADA: 
 

3.1.1. Assinar o contrato, dentro do prazo de 07 dias, após a convocação feita pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, conforme normas e condições fixadas no 
edital. 
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3.1.1.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o presente contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração Pública, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando a CONTRATADA às penalidades estabelecidas no edital. 
 

3.1.2. A CONTRATADA deve manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital, devendo comunicar à CONTRATANTE, 
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção ou 
qualidade do contrato. 

 
3.1.3. Selecionar e contratar pessoal em seu nome e sob sua responsabilidade, 

para a execução do objeto deste contrato, observando as leis trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, assistenciais e sindicais, sendo considerada nesse particular, 
como única empregadora; 

 
3.1.4. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de segurança, medicina e 

higiene do trabalho; 
 
3.1.5.  Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o 
objeto do presente Pregão, inclusive, os tributos federais, estaduais e municipais que 
possam incidir sobre os materiais e serviços contratados, inclusive o ICMS e ISSQN, 
fazendo prova deles quando requerido e, responsabilizando-se, pelo cumprimento de 
todas as exigências das repartições competentes, com total isenção da CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE em relação a tais encargos; 

 
3.1.6. Assumir integral responsabilidade pelos bem como atender às necessidades 

de alimentação, transporte estadia dos profissionais empregados. 
 
3.1.7. A inadimplência da licitante com referência aos encargos estabelecidos neste 

item, não transferem à Câmara Municipal de São Vicente a responsabilidade por seu 
pagamento, tampouco impedirá a continuidade regular do objeto Contrato. 

 

3.1.8. Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à Câmara 
Municipal de São Vicente, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

 
3.1.8.1. A fiscalização e acompanhamento exercido pela Câmara Municipal de 

São Vicente não exclui a responsabilidade da licitante adjudicatária. 
 
3.1.8.2. Prestar o fornecimento ora licitado nas condições exigidas pela CMSV 

conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência que faz parte deste Edital. 
 
3.1.8.3. Arcar com todas e quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto do Contrato, inclusive quaisquer despesas com instalação ou 
retirada desses equipamentos na Câmara Municipal de São Vicente. 
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3.1.9.  Executar outras ações não previstas e compatíveis com o objeto da licitação 
cujos preços unitários sejam previamente submetidos e autorizados pela CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE. 

 
3.1.10. Responsabilizar-se única e exclusivamente perante a CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO VICENTE e terceiros, por todo o objeto fornecido. 
 
3.1.11. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega, a configuração 

e testes necessários ao fiel e perfeito funcionamento do (s) produtos (s) licitados. 
 
3.1.12.  A CONTRATADA deve substituir, às suas expensas o(s) equipamento(s) ou 

refazer serviço (s) que esteja (m) em desacordo com o estabelecido no edital e 
anexos ou, nos quais se verifiquem distorções em relação às exigências e condições 
previamente fixadas. 

 
3.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, 

por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de 
destruição, danos ou defeitos dos bens do Município e/ou da contratada, de seus 
funcionários ou de terceiros, bem como arcar com todos os custos decorrentes de 
imprudência, imperícia ou negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais 
ou legais. 

 
3.1.14. Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração. 

 
3.1.15. Permitir e facilitar à Fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados 

e atendendo às reclamações formuladas. 
 
3.1.16. Iniciar as fases de execução previstas no projeto executivo somente quando 

houver recebido o termo de que trata a cláusula 3.2.1. deste contrato e somente 
quando houver aprovação da Presidência para o início da fase seguinte. 

 
3.1.17. A execução desse contrato se iniciará conforme previsão do projeto 

executivo, em  prazo não superior a 5(cinco) dias utéis da entrega do referido projeto. 
 
3.1.18. A completa execução dos serviços não poderá ser superior a 60(sessenta) 

dias a contar da entrega do projeto executivo. 
 
 3.1.18.1. Os prazos descritos na cláusula 3.2.6 para que o fiscal do contrato 

ateste a execução de cada fase do projeto executivo não se servirão como 
suspensivos ao prazo de 60(sessenta) dias para conclusão do objeto deste contrato 
descrito na cláusula 3.1.18. 

 



             CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade
 

_______________________________________________________________________________ 
Palácio 22 de Janeiro – Rua Jacob Emmerich. 1.195 – CEP 11310-907 

Fone PABX (13) 3569-1500 – www.camarasaovicente.sp.gov.br – licitacao@camarasaovicente.sp.gov.br 
 

3.2. DA CONTRATANTE: 
 
3.2.1 Emitir o Termo de Recebimento quando do término de cada fase da execução 

dos serviços previstos no projeto executivo, de forma a autorizar o pagamento da fase 
encerrada. 

3.2.2. Assegurar o livre acesso dos técnicos da contratada a todos os locais onde 
se fizerem necessários para a execução do objeto contratado, desde que estejam 
devidamente credenciados, portando crachá de identificação e exclusivamente para 
execução dos serviços. 

3.2.3. Prover as condições para a realização das ações demandadas, desde que 
não constituam obrigações da CONTRATADA. 

3.2.4. Prestar orientação, através da equipe de manutenção da CONTRATANTE, 
para que sejam localizados centrais elétricas, disjuntores e outros itens que se 
fiizerem necessários para a execução do contrato. 

3.2.5. A CONTRATANTE deve notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para 
proceder à correção do (s) serviço (s) que, dentro do prazo da garantia apresentar 
(em) defeitos e/ou irregularidades, devendo os mesmos ser (em) refeitos (s), com as 
mesmas características e qualificações exigidas no edital convocatório. 

3.2.6. Comunicado por escrito pela CONTRATADA a respeito do término de uma 
fase do projeto executivo, o fiscal do contrato tem até dois dias úteis para recepcionar 
e verificar o objeto, a fim de emitir o competente  Termo de Recebimento de que trata 
a cláusula 3.2.1. deste contrato. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
4.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante 
apresentação de documentação fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do 
contrato especialmente designado, conforme forem cumpridas as fases do projeto 
executivo e mediante autorização da autoridade competente para cada uma das 
fases. 
 

4.2 - As licitantes sediadas no município de São Vicente ou aquelas cuja sede 
tenha implantado o sistema de NOTA FISCAL ELETRÔNICA  deverão apresentar 
este documento.  

  
4.2.1 - Em caso de isenção da obrigação de emissão da NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA, as licitantes cuja sede não tem implantado o sistema de NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA  deverão comprovar tal condição quando da apresentação 
de cada documentação fiscal. 
 

4.3.  Os documentos exigidos para pagamento são: 
 

4.3.1. Certificado de Regularidade Fiscal - CRF do FGTS; 
4.3.2. Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda e pela Procuradoria Geral da Fazenda 



             CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade
 

_______________________________________________________________________________ 
Palácio 22 de Janeiro – Rua Jacob Emmerich. 1.195 – CEP 11310-907 

Fone PABX (13) 3569-1500 – www.camarasaovicente.sp.gov.br – licitacao@camarasaovicente.sp.gov.br 
 

Nacional, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União por elas 
administrados, nos termos da Portaria MF nº 358/14; 
 

4.3.3. Nota Fiscal com discriminação do produto, marca e a quantidade 
efetivamente entregue; 
 

4.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 

4.4 – Por ocasião do pagamento, serão retidos os impostos e taxas cabíveis 
conforme legislação; 
 
4.5. – A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE reserva-se ainda o direito de 
descontar, de pagamentos devidos ao licitante vencedor os valores 
correspondentes às multas que, eventualmente, forem aplicadas por 
descumprimento de cláusulas contratuais. 
 
4.6. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações 
sem justificativas. 
 
4.7. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, caso haja a necessária e justificada 
prorrogação do Contrato, o valor deste contrato será reajustado aplicando-se a 
variação do índice INPC do IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ou 
outro índice que o substitua em caso de extinção. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. Fica desde já facultado à CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE o direito de 
gerir e fiscalizar a execução dos serviços quando julgar conveniente, não tendo tal 
ação o efeito de eximir a CONTRATADA de qualquer responsabilidade quanto à 
execução dos serviços que presta. 
 
5.2. A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, através do Sr. José Carlos 
Fernandes ou quem o venha substituir na função de Diretor Administrativo, neste 
ato designado como Fiscal do Contrato, podendo ser auxiliado em suas funções de 
fiscal pelos Agentes de Manutenção, Srs. Luís Carlos Ribeiro da Silva e Gabriel 
Bianchi, fiscalizará a execução deste instrumento, tendo, entre outras, as seguintes 
atribuições: 
 

5.2.1. Conferência de serviços efetivamente solicitados e executados, emitindo 
o termo de recebimento de que trata a clásula 3.2.1. deste contrato em 
conformidade com o cumprimento das fases previstas no projeto executivo e em 
observância ao prazo previsto na clásula 3.2.6; 

 
5.2.2. Elaboração de relatórios de controle e demais documentos necessários à 

plena fiscalização; 
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5.2.3. Conferência de Notas Fiscais; 
 
5.2.4. Emissão de relatórios complementares solicitados pelo Chefe de Divisão 

de Contratos e Execução ou pela Presidência, sobre assuntos relacionados à 
execução de serviços; 
 

5.2.5. Notificação à CONTRATADA e, conforme o caso, entregues por escrito 
ao Chefe de Divisão de Contratos e Execução, quanto à existência de 
irregularidades, que deverão ser autuadas e encaminhadas à Presidência da 
Câmara, visando garantir o pleno atendimento da execução dos serviços às 
normas pactuadas, podendo ser, caso não sejam satisfeitas, promovida a devida 
aplicação de penalidades contra a CONTRATADA, nas formas previstas em lei. 
 
5.3. A fiscalização exercida pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE terá, em 
especial, poderes para: 
 

5.3.1. Determinar a interrupção da execução de qualquer serviço que esteja 
sendo realizado em desacordo com o Contrato, normas, projetos ou especificações 
técnicas de materiais e equipamentos da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
VICENTE. O serviço recusado deve ser refeito ou corrigido às expensas da 
CONTRATADA; 
 

5.3.2. Dirimir qualquer questão, dúvida, omissão ou conflito surgido em relação 
aos serviços, inclusive quanto a seus aspectos técnicos. Nos casos de omissão 
das especificações, caberá à fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
VICENTE fornecer os detalhes e informações necessárias para o prosseguimento 
dos trabalhos; 
 

5.3.3. Acompanhar a execução dos serviços de acordo com o Contrato 
podendo recusar qualquer trabalho de má qualidade fornecido pela CONTRATADA 
ou que não esteja de acordo com as normas determinadas no projeto e/ou 
especificações; 
 

5.3.4. Aprovar previamente os processos de trabalho propostos pela 
CONTRATADA, aceitando eventuais alterações na sequência dos trabalhos, que 
possam representar melhoria de qualidade ou economia de tempo; 
 

5.3.5. Determinar à CONTRATADA que seja afastado do grupo de trabalho 
designado para a execução dos serviços, todo e qualquer trabalhador que estiver 
prejudicando o bom andamento dos trabalhos, cuja permanência no serviço vier a 
ser considerada inconveniente, ou ainda cuja capacidade profissional não atenda 
às condições mínimas de qualidade do serviço ou às Normas de Segurança do 
Trabalho, devendo a CONTRATADA providenciar a sua imediata substituição; 
 

5.3.6. Determinar à CONTRATADA, a abstenção do uso pelo grupo de trabalho 
designado para a execução dos serviços de quaisquer equipamentos e/ou 
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materiais que julgar inadequados; 
 
5.4. Os serviços não aceitos pela fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
VICENTE, deverão ser refeitos sem quaisquer ônus e dentro dos prazos por ela 
determinados. Por outro lado, caso a CONTRATADA não refaça os serviços em 
tempo hábil, e a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE tenha a necessidade de 
utilizar-se de mão de obra própria ou de terceiros a fim de repará-lo, cobrará da 
CONTRATADA, o correspondente ao valor unitário contratado necessário para 
execução, sem prejuízo das penalidades contratuais cabíveis. 
 

5.4.1. A fiscalização exercida pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
não exime, em hipótese alguma, a responsabilidade da CONTRATADA, pela 
perfeição técnica dos serviços executados, bem como dos materiais empregados 
de fornecimento da CONTRATADA. O fato dos serviços não serem executados de 
acordo com as normas e/ou especificações, não significa tolerância ou 
aquiescência por parte da fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
VICENTE. 
 
5.5. A presença da fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE não 
elimina nem atenua a responsabilidade da CONTRATADA, quanto à qualidade dos 
serviços prestados e ao cumprimento de suas obrigações contratuais legais. 
 
5.6. Poderá ainda, sem prejuízo ao disposto nos itens citados acima, para efeito de 
fiscalização, ser solicitado, a qualquer tempo, documentos que visem assegurar à 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE o cumprimento de todas as condições e 
obrigações previstas neste instrumento. 
 
CLAUSULA SEXTA –ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
6.1. Os serviços de desinstalação deverão ser executados pela empresa 
responsável pela instalação dos novos equipamentos, compreendendo também a 
vedação provisória do locais onde estavam equipamentos de janela a serem 
substituídos, quando e se necessário, bem como o aluguel de andaimes, se e 
quando necessário, conforme quadro abaixo: 
 
 

 
 

Item  
 

Quantidade  
 

Descrição 
 

 
 
6 
 

22 
 

Retirada de aparelhos usados tipo ACJ 7.500 BTU/h com 
colocação de vedação provisória 

 
7 
 

 
3 
 
 

Retirada de aparelhos usados tipo ACJ 10.000 BTU/h com 
colocação de vedação provisória 
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8 2 Retirada de aparelhos usados tipo ACJ 18.000 BTU/h com 
colocação de vedação provisória 

 
 
9 
 

2 
 

Retirada de aparelhos usados tipo ACJ 21.000 BTU/h com 
colocação de vedação provisória  

 
10 

 
1 
 

Retirada aparelho usado tipo ACJ 30.000 BTU/h com 
colocação de vedação provisória 

 
11 
 

 
11 
 
 

Retirada aparelho usado tipo split 12.000 BTU/h  
  

12 
 
2 
 

 
Retirada aparelho usado tipo Split 18.000 BTU/h  
  

13 6 
 
Retirada aparelho usado tipo Split Piso Teto 60.000 BTU/h  
  

 
 
6.2. Os Aparelhos Condicionadores de Ar serão instalados nas salas, conforme 
croqui do termo de referência (anexo 1 do edital) no item 9, sendo que para os 
aparelhos de 7.000 BTu´s lançados no croquis de localização poderão ser 
fornecidos equipamentos de 9.000 Btu´s em virtude da indisponibilidade no 
mercado, devendo ser assim considerados no croquis apresentado. Eventualmente 
poderão ser alteradas as localizações dos equipamentos a fim de garantir maior 
eficiência ao sistema e também por mudança de layout, o que será oportunamente 
comunicado a Contratada. 
6.3. Deverá a Contratada prever o fornecimento de todos os materiais e a mão de 
obra necessária para a realização dos serviços, tais como: suportes; 
prolongamentos das tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura 
onde forem feitas aberturas para passagem de tubulação; refazimento e realização 
de novas paredes de gesso para ocultação da tubulação; conexão dos 
equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica; enfim, todos os 
serviços necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.  
6.4. As instalações deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, 
inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar 
qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a 
garantia dos equipamentos.  
6.5. A Contratada deverá verificar junto aos quadros de energia elétrica, a 
disponibilidade nos barramentos (reservas), e, caso necessário, fornecer e instalar 
os disjuntores compatíveis aos equipamentos a serem instalados, bem como os 
dutos de interligação elétrica até os referidos equipamentos.  
6.6. É responsabilidade da empresa contratada manter limpos, livres e 
desimpedidos de sujeiras e restos de materiais e tintas, os locais de realização dos 
serviços, bem como todos os acessos e demais dependências da edificação 
utilizados.  
6.7. Ocorrendo qualquer dano, avaria ou mancha, nos locais onde serão 
executados os serviços, bem como nas demais dependências e acessos à área de 
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trabalho, a empresa contratada deverá assumir a imediata reparação, restaurando 
as condições originais da edificação.  
6.8. Os serviços deverão ser executados nos horários permitidos pela Câmara 
Municipal. No caso de haver necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou 
após o horário de funcionamento normal, a Contratada poderá entrar em 
entendimentos para autorizar a realização dos serviços por escrito entrando em 
contato com o fiscal do contrato.  
6.9. A empresa contratada deverá enviar seus técnicos devidamente identificados, 
com crachá e/ou uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Proteção 
Individual – EPIs, responsabilizando-se pelo seu uso e retirando do local onde 
serão executados os serviços àqueles que se recusarem a fazer uso dos 
equipamentos.  
6.10. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de acompanhamento 
pela fiscalização da Câmara Municipal. 
6.11. A Contratada, na retirada de equipamentos antigos, montagem dos 
equipamentos novos e seus acessórios, deverá seguir as normas da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
6.12. As unidades condensadoras deverão ser instaladas conforme orientação do 
fabricante e estar apoiadas em suporte de alumínio reforçado, os quais deverão ser 
construídos pela CONTRATADA.  
6.13. Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada, 
e deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT.  
6.14. Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com 
os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos 
térmicos que deverão ser feitos de material incombustível ou auto-extinguível.  
6.15. O caso de execução de furos para a passagem da rede frigorígena e drenos, 
estes deverão ter o diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e 
quando realizados deverá ser feita vedação apropriada para que não haja frestas 
que permita a entrada de umidade.  
6.16. As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades 
condensadoras serão feitas de acordo com as normas da ABNT.  
6.17. As redes frigorígenas deverão ser executadas de acordo com a boa técnica 
corrente e conforme manual do fabricante, empregando-se traçado conveniente, 
mais curto possível e método de fixação adequado, de modo a assegurar 
alimentação apropriada às evaporadoras, terem baixa perda de carga, devendo, 
ainda, proteger os compressores. Evitar o acúmulo de óleo lubrificante em qualquer 
trecho, perdas de óleo lubrificante do compressor e penetração de refrigerante, em 
fase líquida, no cárter do compressor, tanto em marcha como parado.  
6.18. A Contratada deverá realizar levantamento prévio, certificando-se que não 
haverá danos a outras instalações existentes nos pavimentos (elétrica, hidráulica, 
dutos de renovação de ar, entre outras) para passagem da tubulação de dreno.  
6.19. Os forros dentro das salas por onde passarão as redes elétricas, redes 
frigoríficas e dreno do aparelhos de ar condicionado deverão ser recortados, se 
necessário, substituídos após a conclusão das instalações e testes dos aparelhos.  
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6.20. Caso haja defeitos de acabamento originados pela empresa Contratada, 
estes deverão ser refeitos por esta.  
6.21. As paredes de alvenaria deverão apresentar, após a reconstituição, as 
mesmas características originais, cores e especificação das tintas.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
7.1. O prazo de garantia dos equipamentos (condensadores e evaporadores) será 
de, no mínimo, 12 meses, contados da data do recebimento definitivo.  
7.2. O prazo de garantia dos serviços de instalação será de, no mínimo, 12 meses, 
contados da data do recebimento definitivo.  
7.3. A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável pela substituição, 
troca ou reposição dos mesmos se, porventura, forem entregues com qualquer 
defeito, avaria ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de 
Referência.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguintes 
dotações orçamentárias: 01.01.01.01.031.0035.10134.4.90.52.00 e 
01.01.01.01.031.0035.2092.3.3.90.39.00 do orçamento vigente  e nas 
correspondentes nos exercícios subsequentes. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do certame, 
apresentar documentação inverossímil exigida para o certame, não mantiver a 
proposta, lance ou oferta, recusar-se a cumprir as condições da Ordem de Serviço, 
falhar ou fraudar a Ordem de Serviço, cometer fraude fiscal, comportar-se de modo 
inadequado ou fizer declaração falsa, estará sujeita à aplicação da pena de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, observados os procedimentos contidos no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/02. 
 
9.2. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência, sujeitando a CONTRATADA às sanções enumeradas no artigo 87 da 
Lei Federal 8666/93 e alterações, e ainda às multas previstas neste instrumento, as 
quais estão de acordo também com o disposto na parte 20 do edital convocatório, a 
saber: 
 
9.3. Advertência; 
 
9.4. Multas relativas ao descumprimento do objeto contratual: 
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9.4.1 Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato no caso de 
descumprimento integral das obrigações assumidas. 
 
 

9.4.2. A recusa da CONTRATADA em assinar o Contrato caracterizará inexecução 
total estando sujeito à multa prevista no item 9.4.1. 
 
9.4.3. O seu comparecimento fora do prazo previsto no edital, caracterizará 
descumprimento das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao 
pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de 
atraso; 
 
9.4.5. As multas aplicadas na conformidade da lei serão descontadas nos 
pagamentos a serem realizados pela CONTRATANTE a CONTRATADA ou, se 
inexistir saldo suficiente para o seu pagamento, encaminhadas para cobrança 
judicial perante a Procuradoria Municipal. 
 
9.4.6. A aplicação das penalidades previstas na LEI não exonera a inadimplente de 
eventual ação por perdas e danos que houver aferido em prejuízo do erário público. 
 
9.4.7. As multas acima são independentes entre si e a aplicação de uma delas não 
exclui as demais penalidades, nem exime a CONTRATADA do cumprimento das 
obrigações contratuais. 
 
9.4.8. Além das penalidades previstas pela inexecução total e parcial, o não 
cumprimento das obrigações contratuais ensejará a rescisão contratual. 
 
9.5. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
Municipal conforme disposto no inciso III artigo 87 da Lei Federal 8666/93 e 
alterações, por prazo certo de dois anos. 
 
9.6. Declaração de inidoneidade para licitar e para contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
9.7. A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de 
inidoneidade são de competência da Presidência da Câmara Municipal de São 
Vicente, facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 
10 (dez) dias da abertura de vistas. 
 
9.8. Além das hipóteses anteriores, poderá a CONTRATANTE rescindir o contrato, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de 
indenização, por falência, recuperação judicial, dissolução, insolvência da 
CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular, sem 
que haja sucessão para consequente cumprimento das obrigações firmadas. 
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9.9. Havendo o caso de rescisão contratual, as razões da motivação da rescisão 
serão formalmente anexadas aos autos do processo, sendo assegurado o 
contraditório e a ampla defesa por parte da CONTRATADA a nível administrativo e 
judicial, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
9.10. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado 
procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao 
contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes. 
 
9.11. As ocorrências relacionadas com o estabelecido na Ordem de Serviço serão 
anotadas pelo representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1º, da Lei 
8.666/93. 
 
9.12.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. O contrato poderá ser rescindido por parte da CONTRATANTE, nos termos 
do Artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, garantido o direito ao contraditório e 
ampla defesa. 
 
10.2. Além das hipóteses previstas no Artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 
constituem causas de rescisão de contrato, sem prejuízo das penalidades 
especificadas na Cláusula 7ª: 
 

10.2.1. Execução parcial do objeto contratado, por fatos de responsabilidade 
da CONTRATADA, por prazo superior a 30 (trinta) dias da data estabelecida no 
cronograma convencionado para a execução dos serviços, salvo motivo de força 
maior devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE. 

 
10.2.2. Executar o serviço em desacordo com as especificações ou utilizar 

material recusado pela fiscalização; 
 
10.2.3. Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente; 
 
10.2.4. Se a CONTRATADA não cumprir as determinações da fiscalização. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
11.1. O presente Contrato está vinculado ao Edital Licitatório do Pregão Presencial 
nº 10./18 da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE – SP e todos os seus 
Anexos, bem assim à legislação vigente que trata do assunto, especificamente às 
Leis 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações, inclusive quanto aos casos omissos. 
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11.2. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará 
pelo período de 12 (doze) meses da sua assinatura, podendo ser prorrogado, se for 
justificado e mediante a assinatura de termo aditivo, nos termos da legislação 
aplicável e a vigência dos créditos orçamentários.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS 
 
12.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as regras específicas 
fixadas no presente Contrato e respectivo Edital e seus anexos e demais normas 
pertinentes a matéria. 
 
12.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da 
qualidade e atendimento às especificações e preço. 
 
12.3. A aceitação definitiva dar-se-á nos termos do art.73, I, “b” da Lei 8.666/1993. 
 
12.5. Os serviços e equipamentos serão considerados recebidos por meio da 
emissão por parte da CONTRATANTE de Termos de Recebimento conforme 
previsão constante do edital de convocação e seus Anexos. 
 
12.6. Somente serão aceitos e recebidos os serviços que atendam às 
especificações constantes dos anexos e do edital convocatório. 
 
12.7. Verificada a desconformidade na entrega do objeto deste contrato, o(s) 
equipamento(s) ou o(s) serviço (s) será (ao) recusado (s), cabendo ao 
CONTRATANTE notificar a CONTRATADA para que efetue a sua imediata 
substituição, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato. 
 
12.8. Caberá à CONTRATADA entregar os equipamentos e executar os serviços e 
providenciar as atividades pertinentes, nos termos e na forma estabelecida no 
edital convocatório. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
 
13.1. As alterações que se fizerem necessárias, serão regidas pelo artigo 65, 
incisos I e II, letra “d” da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 
CONTRATUAIS 
 
14.1. Qualquer modificação de forma ou quantitativa (acréscimo ou redução) dos 
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serviços ou quantidade de equipamentos, objeto deste contrato, poderá ser 
determinada pela CONTRATANTE, mediante assinatura de termos aditivos, 
observados os limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA 
 
15.1. O prazo de garantia dos equipamentos (condensadores e evaporadores) será 
de, no mínimo, 12 meses, contados da data do recebimento definitivo.  
 
15.2. O prazo de garantia dos serviços de instalação será de, no mínimo, 12 
meses, contados da data do recebimento definitivo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto CONTRATO, a 
associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, a cisão ou incorporação, salvo com a prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1. Fica eleito o foro da comarca de SÃO VICENTE, Estado do São Paulo, para 
dirimir quaisquer dúvidas quanto à interpretação e execução do presente contrato. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

SÃO VICENTE, ....... de ........................................ de .... 
 

 
CONTRATANTE 

 
CONTATADA 

 
Testemunhas: 
1.  ___________________ 
 
2. ____________________ 

 

 
 
 
 
 

ANEXO IX 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 

 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 

 

CONTRATADA: 

 

CONTRATO Nº: 

 

OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de diversos aparelhos de ar 

condicionado para uso nos vários setores da Câmara Municipal, incluindo desinstalação dos equipamentos 

anteriormente instalados, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 

CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e 

sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 

Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

LOCAL e  DATA:  

 

CONTRATANTE 

 

Nome e cargo: 

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

Assinatura:____________________________________ 

 

CONTRATADA 

 

Nome e cargo: 

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

Assinatura:______________________________________ 
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ANEXO X 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

 
São Vicente, ** de ********* de **********. 
 
 
À 
*************************************** 
A/C Sr(a). 
Tel.(**) ****-**** 
 
Assunto: Assinatura do Contrato Administrativo nº **/** 

 
Venho por meio deste, solicitar o comparecimento do Sr(a). 
*******************************, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
presente data, para assinatura de contrato referente ao Pregão Presencial 
nº10/18– Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de diversos aparelhos de ar condicionado para uso nos vários setores 
da Câmara Municipal, incluindo desinstalação dos equipamentos anteriormente 
instalados. 
 O representante legal deverá dirigir-se à Rua Jacob Emmerick, nº 1195 – sala 
nº .....– Parque Bitaru – São Vicente / SP para proceder da assinatura do contrato. 
O não comparecimento no prazo solicitado implicará na desclassificação da 
empresa e aplicação das sanções previstas em Lei. 
 Informações através do tel. (13) 3569-1525 ou e-mail: 
diretoriaadm@camarasaovicente.sp.gov.br  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
___________________________________ 
PREGOEIRO 
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Anexo XI  

 
CADASTRO DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL 

Contrato Administrativo nº xx/xx 
 
  

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 

CONTRATADA: xxxxx 

OBJETO:  
 

Nome: * 
Cargo: Presidente 

 
R.G. nº: * 
C.P.F. nº: * 
 
Endereço Residencial: * 
Telefone: * 
 
E-mail: presidente@camarasaovicente.sp.gov.br 

 
 
São Vicente,  ... de ... de 20... 
 
 

 
PRESIDENTE 
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ANEXO XII- DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: 
CNPJ Nº: 
CONTRATADA: 
CNPJ Nº: 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 
DATA DA ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 
diversos aparelhos de ar condicionado para uso nos vários setores da Câmara 
Municipal, incluindo desinstalação dos equipamentos anteriormente instalados 
VALOR (R$): 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente 
licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à 
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 
requisitados. 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente 
licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo 
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários; 
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 
contemplado em suas metas;  
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 
LOCAL e DATA: 
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 

 
 


