PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018



MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME: EXECUÇÃO INDIRETA

FONTE DOS RECURSOS: 01 - TESOURO MUNICIPAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VALOR MENSAL ESTIMADO:  R$ 1.993,33 (hum mil novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO: R$ 23.919,99 (Vinte e três mil novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos)

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 6.204/07 e Decreto Municipal nº 4.274/05.

LOCAL: Câmara Municipal de Matão-SP. Rua Padre Nelson, nº 859, Centro.  Fone: (16) 3383-1033. Ramal  1056. Fax: (16) 3383-1049
 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA: 
Serão recebidos até as 09h do dia 15 DE OUTUBRO DE 2018.

INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Pontualmente às 09h15 do dia 15 DE OUTUBRO DE 2018.

VISTORIA: Não é obrigatória. Se houver interesse em realizá-la, o interessado deverá agenda-la junto à Câmara Municipal de Matão – SP, pelo e-mail eliascpj@camaramatao.sp.gov.br ou pelo telephone (16) 3383 1056. Considerando a opção pela realização da vistoria, os licitantes que não a efetuarem não poderão alegar desconhecimento das condições existentes no local onde serão executados os serviços como justificativa para se eximirem das obrigações decorrentes desta licitação. 

A Câmara Municipal de Matão - SP torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio das Comissões Permanente de Licitações e de Pregão, designadas pelas Portarias nº  21 e 22, de 18 de abril de 2018, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos. 

NÃO SERÃO ACEITOS ENVELOPES APÓS AS 9h DO DIA 15/10/2018, SOB QUALQUER ARGUMENTO.

A Sessão Pública do PREGÃO PRESENCIAL será realizada no local, dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital.

ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES:  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, mediante petição por escrito, protocolada na Seção de Protocolo e Expediente da Câmara Municipal de Matão - SP, localizado no endereço citado no preâmbulo do Edital, ou através do e-mail eliascpj@camaramatao.sp.gov.br, ou pelo teleFone (16) 3383 1056. 

O pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitadas determinem alteração do Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela empresa participante.

A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas

Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.

Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso em 48 horas, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado, à autoridade competente para decisão.

Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos neste EDITAL.

O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa total anual orçada em R$ 23.919,99 (Vinte e três mil novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) decorrente da presente Licitação serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob nº 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica., sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais prorrogações. 


I - OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica dos equipamentos de ar condicionado do prédio da Câmara Municipal de Matão - SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL.

O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado na Avenida Padre Nelson Antônio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08h às 17h, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes “Proposta” e “Documentação”.

O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal do Comércio da cidade de Matão – SP e no endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br.

III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que atenderem a todas as exigências, legalmente constituídas e que satisfaçam as exigências fixadas neste Edital e apresente os documentos nele exigidos, inclusive quanto à documentação, Edital e seus anexos. (Exclusividade Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Artigo 48, § 1º, Lei Complementar 123/06).


As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão entregar à Comissão de Pregão dois envelopes opacos e fechados indicando, respectivamente: Envelope 01- Proposta e, Envelope 02- Habilitação.

NÃO SERÃO RECEBIDOS ENVELOPES APÓS AS 09h DO DIA 15/10/2018, SOB QUALQUER ARGUMENTO.

Não poderão participar as interessadas que: 1. Encontrarem-se sob o regime falimentar; 2. Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Matão; 4. Empresas das quais participe servidor público municipal de Matão; 5. Consórcios de empresas; 


IV – CREDENCIAMENTO

O credenciamento será realizado antes do início de abertura dos envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO e os documentos pertinentes devem estar FORA dos envelopes. 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador, apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, além dos documentos exigidos no item a, (conforme modelo Anexo II);

c) Tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que está enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, para usufruir a preferência preconizada na referida Lei; (conforme modelo Anexo IV);

d) Apresentar 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;

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, os valores apresentados na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço por GLOBAL.


V - DA PROPOSTA (Envelope nº 01)

O envelope nº 01 deverá conter a proposta datilografada ou digitada, em uma única via, devendo ser clara, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas e no final, assinada pelo proponente. 

A proposta deverá ser acompanhada das seguintes informações:

	descrição do objeto, em conformidade com o anexo I do presente Edital..


b) apresentação do valor, expresso em REAL, meio mecânico ou digital, em algarismos e por extenso, correspondentes ao valor do objeto, incluído todos os encargos e custos;

c) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias;

d) nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante legal;
e) Indicar um representante da empresa para responder diretamente pelo prestador de serviço e para receber qualquer tipo de instrução acerca dos serviços contratados.

f) no anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto:


CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro.
ENVELOPE Nº 01
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018
EMPRESA:
PROPOSTA
	
Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos, transparentes, que fizerem qualquer referência a conceder descontos, ou oferecimento de outras vantagens em relação aos demais proponentes;

A apresentação da proposta implica na aceitação, pela proponente, de todas as condições do presente Pregão;

Não serão permitidas as propostas enviadas por fax ou e-mail, por descaracterizarem o sigilo exigido pela Lei de Licitações (8.666/93 e alterações).

A Câmara Municipal de Matão não se responsabilizará por envelopes enviados por Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou Empresas de Ônibus ou qualquer outro meio, caso chegarem atrasadas ou violadas.

VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 02 (dois)

O ENVELOPE N° 02 (dois) - DOCUMENTOS deverá conter:

I - Carta em que o proponente solicita a participação no presente Pregão e faz declaração explícita de que:

a) - assume inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços e entrega dos materiais licitados, respeitando as normas vigentes relativamente aos mesmos;

b) - acatará todas as exigências da contratante relativamente ao objeto desta licitação;

c) - tem o pleno conhecimento da sistemática a ser implantada, das condições estabelecidas no presente edital, e se sujeita às mesmas, estando de acordo com elas;

d) na empresa não possui empregados menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz e nem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

II - Cartão C.N.P.J e cópia autenticada do Contrato Social e alterações posteriores, ou última alteração consolidada da empresa participante, ficando dispensado quando apresentado no credenciamento;

III - Cópia autenticada, ou impressa de 'sites' oficiais, da Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND), em vigência (Constituição Federal, artigo 195, § 3°);

IV – Cópia autenticada, ou impressa de 'sites' oficiais, da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF), relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, em vigência (Lei 8.666/93 e alterações);

V - Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, em vigência.  

VI - Cópia autenticada, ou impressa de sites oficiais da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;
 VII - Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
VIII – Atestado de Vistoria ‘in loco’.
Não serão aceitos nenhum tipo de protocolo referente às certidões elencadas nos itens III, IV, V, VI e VII; e serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas, com efeito, de negativas.

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos dos itens III, IV, V, VI e VII mesmo que estes apresentem alguma restrição – certidão positiva. (Lei Complementar nº 123/06, art. 43);

Os documentos solicitados serão retidos e farão parte integrante do processo administrativo

No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto:

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro.
ENVELOPE Nº 02
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018
EMPRESA:
HABILITAÇÃO

Os documentos necessários à habilitação deverão ser entregues no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente ou mediante publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente, ser relacionados, separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 

As empresas ainda poderão trazer os documentos originais, bem como suas cópias para serem autenticados por servidor da Câmara Municipal de Matão. 

VII - DO JULGAMENTO

PARTE A – DO CREDENCIAMENTO

Serão consideradas credenciadas para participação das fases de proposta e habilitação as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘d’, no item IV.

Poderão participar das rodadas de lances da fase de proposta as empresas cujo representante esteja presente e apresente os documentos elencados nas letras ‘a’ e ‘b’, no item IV.

Serão credenciadas para usufruírem os privilégios concedidos as microempresas e empresas de pequeno porte, na LC 123/2006, as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘c’, no item IV.

PARTE B – DA PROPOSTA (envelope 01)

Serão abertos os envelopes das propostas, e verificados se as mesmas atendem as exigências do item V do presente Edital. Nesta fase serão desclassificadas as empresas cujas propostas se encontram em desacordo. 

As propostas habilitadas serão classificadas em ordem crescente de valores. 

As propostas que contenham valores até 10% (dez por cento) superiores a menor serão habilitadas para a fase de rodada de lances. 

As microempresas ou empresas de pequeno porte, credenciadas na fase anterior, terão suas propostas habilitadas desde que os valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a menor proposta de empresa não enquadrada.

Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 3 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas.

Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para oferta de lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do sorteio escolher sua posição em relação às demais proponentes empatadas.

As propostas das microempresas ou empresas de pequeno porte, credenciadas, serão consideradas empatadas quando o valor for igual ou superior a 5% (cinco por centos) das demais propostas. E no caso permanecer o empate, será realizado sorteio entre as mesmas.

Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar lance verbal, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de conformidade com os praticados no mercado.

 Iniciando a rodada de lances, o pregoeiro convidará cada empresa, na ordem decrescente dos preços ofertados, para formularem sucessivos lances verbais, de valores distintos e decrescentes. 

Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado.

A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro fica excluída das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito de classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva.

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que descumprir sua proposta às penalidades constantes no item IX deste Edital.

Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço para cada item.

O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito e poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de compatibilidade com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do objeto ora licitado.

Sendo aceitáveis as ofertas de todos os itens, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria sessão.

PARTE C – DA HABILITAÇÃO (envelope 02)

Serão abertos os envelopes nº 02 apenas das empresas cujas propostas foram aceitas após a fase de lances. 

Os participantes irão rubricar todos os envelopes lacrados, bem como todos os documentos apresentados, juntamente com os membros da Comissão de Pregão.

Todos os documentos exigidos pelo item VI deverão ser apresentados nos envelopes, sob pena de desclassificação.

Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de habilitação alguma restrição (Certidão Positiva) na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da referida documentação.

Em caso da não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará na inabilitação da empresa e serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o item (ou os itens) objetos deste certame.

Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida. 

Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s).

Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

VIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.

Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso em 48 horas, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado, à autoridade competente para decisão.

Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos neste EDITAL.

O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

IX – DAS PENALIDADES

A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.

De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93.

Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

	advertência;


b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob nº 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais prorrogações. 

XI – DOS PRAZOS 

O objeto desta licitação deverá ter início em até 10 (dez) a partir da assinatura do contrato e terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57, II da Lei 8666/93.
 
XII - DO CONTRATO

O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da notificação.

Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados.

XIII – DO PAGAMENTO

O preço do objeto da contratação será pago mediante parcelas mensais e sucessivas, sendo efetuada uma única fatura mensal, após atestada a perfeita execução dos serviços referentes ao período, pela Comissão de Fiscalização, ocorrendo o respectivo pagamento até décimo dia do mês do faturamento (alínea a, XIV, artigo 40 Lei 8.666/93); 

Os originais das notas fiscais/faturas (emitidas em conformidade com as medições e após os Atestados de Realização dos Serviços da Comissão de Fiscalização), deverão ser apresentados em até 3 (três) dias úteis da autorização de faturamento à Comissão de Fiscalização.

A Nota Fiscal-Fatura deve ser acompanhada das Certidões Negativas de Débitos ficais e trabalhistas, perante a Receita Federal e INSS, respectivamente, demonstradas através de documentos oficiais, correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação ou, excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as contribuições, bem como de toda documentação cabível descrita na Minuta do Contrato – Anexo VI do presente Edital. 

Na eventualidade do contrato ser assinado em meados do mês, a primeira fatura será efetuada no último dia daquele mês e seu valor será proporcional ao número de dias devidos, ocorrendo o pagamento até o décimo dia do mês imediatamente subsequente;

Entre a data do faturamento e a data do efetivo pagamento, desde que dentro dos prazos citados no presente edital, não haverá compensações financeiras, ou seja, o valor do faturamento permanecerá fixo até o seu pagamento. Ultrapassando o prazo limite do pagamento a Câmara Municipal de Matão - SP estará sujeita ao pagamento do percentual equivalente à variação do INPC/IBGE (pró-rata), registrada no período compreendido entre a data do vencimento e o efetivo pagamento;

Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro horas.

XIV. DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O preço constante da presente contratação poderá ser reajustado desde que obedeça estritamente o disposto na Lei Federal 8.666/93 e nunca no período inferior a 12 (doze) meses de execução do contrato.

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público.

XV. DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS


As condições de execução dos serviços, medição e pagamento estão dispostas na Minuta de Contrato e no Termo de Referência, que integram este Edital como anexos.


XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS


As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa a presente licitação.

A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito ao pregoeiro ou através do telefone (16) 3383 1056, fax (16) 3383 1049 ou e-mail: eliascpj@camaramatao.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h.

Integram este Edital os seguintes Anexos:

I – Termo de Referência

II – Modelo de Termo de Credenciamento;

III – Modelo de Declaração de Habilitação;

IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

V – Modelo de Proposta

VI – Minuta de Contrato


Matão, aos 18 de setembro de 2018.


VALTER LUIZ TREVIZANELI
Presidente da Câmara Municipal 
Matão – SP










































ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção e Assistência Técnica dos equipamentos de ar condicionado do prédio da Câmara Municipal de Matão.

EQUIPAMENTOS

TABELA I

QTDE EQUIPAMENTOS
POTÊNCIA (BTU)
28
12.000
05
18.000
01
22.000
03
24.000
01
30.000
01
36.000
03
58.000
TOTAL DE 42 EQUIPAMENTOS

TABELA II


Equipamento c/ Potência
Modelo
Fabricante
Local CMM
01
01 - 30.000 BTU
426UCD30C5
CARRIER
RECEPÇÃO
02
01 – 24.000 BTU
42DCB024515LT
TOTALINE
TELECENTRO
03
01 – 12.000 BTU
BAC12000TFMS
BRITÂNIA
DIRETORIA GERAL
04
01 – 12.000 BTU
42MCC012515LS
SPRINGER
ANTE SALA PRESIDÊNCIA
05
01 – 18.000 BTU
42MFCB18M5
MIDEA
PLENARINHO
06
01 – 12.000 BTU
42MCA023615LS
SPRINGER
CONTADORIA
07
01 – 36.000 BTU
38CQM0365154C42XQM36C5
CARRIER
SECRETARIA
08
01 – 12.000 BTU
42LUCE1255
SPRINGER
TELEFONISTA
09
01 – 12.000 BTU
42LUQE1255
SPRINGER
IMPRENSA 2
10
01 – 12.000 BTU
42LUCE1255
SPRINGER
IMPRENSA 1
11
01 – 18.000 BTU
42LUQE1855
SPRINGER
CPD
12
01 – 18.000 BTU
42LUQE1855
SPRINGER 
CPD
13
01 – 18.000 BTU
42LUQE1855
SPRINGER
CPD
14
01 – 12.000 BTU
42RNCA1255
SPRINGER
PLENARINHO
15
01 – 22.000 BTU
42LUCC2265
CARRIER
CPD ANTIGO
16
01 – 58.000 BTU
38CCD06042XQC060515LS
SPRINGER
PLENÁRIO
17
01 – 58.000 BTU
38CCD06042XQC060515LS
SPRINGER
PLENÁRIO
18
01 – 58.000 BTU
38CCD06042XQC060515LS
SPRINGER
PLENÁRIO
19
12.000 BTU
BAC12000TFM5
BRITÂNIA
ESTÚDIO/IMPRENSA
20
01 – 18.000 BTU
42RWCA018515LS
SPRINGER
PRESIDÊNCIA
21
12.000 BTU
42LUCE1255
SPRINGER
LICITAÇÕES
22
12.000 BTU
42LUCE1255
SPRINGER
COMPRAS
23
12.000 BTU
42LUCE1255
SPRINGER
PROCURADORIA JURIDICA
24
12.000 BTU
42LUCE1255
SPRINGER
DIRETORIA SERVIÇOS
25
24.000 BTU
38KCD024515MC42XQM24C5
CARRIER
FINANÇAS E ORÇAMENTO
26
24.000 BTU
38KCD024515MC42XQM24C5
CARRIER
RECURSOS HUMANOS
27
12.000 BTU
BAC12000TFM5
BRITÂNIA
SALA DESCANSO
28
12.000 BTU
42MCA012515LS
SPRINGER
SALA 14
29
12.000 BTU
42MCA012515LS
SPRINGER
SALA 13
30
12.000 BTU
42MCA012515LS
SPRINGER
SALA 12
31
12.000 BTU
42MCA012515LS
SPRINGER
SALA 11	
32
12.000 BTU
42MCA012515LS
CARRIER
ARQUIVO/BIBLIOTECA
33
12.000 BTU
ASB12A1
FUJITSO
SALA 01
34
12.000 BTU
42MFQB12M5
MIDEA
SALA 02
35
12.000 BTU
BAC12000TFM5
BRITÂNIA
SALA 03
36
12.000 BTU
BAC12000TFM5
BRITÂNIA
SALA 04
37
12.000 BTU
42LU6A012515LC
CARRIER
SALA 05
38
12.000 BTU
42FNCA1255
SPRINGER
SALA 06
39
12.000 BTU
42MCA012515LS
SPRINGER
SALA 07
40
12.000 BTU
BAC12000TFM5
BRITÂNIA
SALA 08
41
12.000 BTU
42FNCA12S5
SPRINGER
SALA 09
42
12.000 BTU
BAC12000TFM5
BRITÂNIA
SALA 10

DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1. Manutenção preventiva 
A manutenção preventiva deverá ser feita em conformidade com as normas e especificações dos fabricantes descritos na TABELA II.
A manutenção preventiva compreende um serviço planejado destinado à conservação dos equipamentos em condições de operação, na qual se inclui testes, limpeza, lubrificação, ajustes, bem como a substituição das peças gastas pelo uso. 
As atividades de manutenção devem ser registradas em planilhas ou relatórios de controle. Cada aparelho deverá possuir uma planilha ou ficha de controle.
A manutenção preventiva dos equipamentos/sistemas deverá ocorrer dentro do período das 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, sendo que poderão ser programadas atuações nos finais de semana e horário noturno, conforme necessidades de serviços.
A manutenção deverá ser executada por profissional devidamente habilitado e treinado para a função. 
Só será admitida a utilização de materiais, ferramentas, instrumentos e peças, recomendados pelos fabricantes (TABELA II) dos equipamentos/sistemas.
A CONTRATADA deverá apresentar em no máximo 30 dias após a data indicada na Autorização para Início dos Serviços, um Plano de Trabalho detalhado que envolva todos os serviços a serem executados e suas periodicidades. O Plano de Trabalho deverá conter formulários de medições, verificações e correções que serão preenchidos pela CONTRATADA. O Plano de Trabalho deverá conter também as atividades e procedimentos de manutenção.
Após a aprovação do 1º Plano de Trabalho, qualquer alteração deverá ser submetida à aprovação.
A manutenção preventiva inclui o fornecimento, pela CONTRATADA, de todos os materiais consumíveis, tais como: materiais de limpeza, desengraxante, desinfetante, desincrustante, antibactericida, querosene, fita isolante, fita de alumínio, silvertape, panos, estopa, graxa, spray anticorrosivo, veda rosca, lixas, pincéis, fita crepe, colas, silicone, espuma de vedação, vareta de solda.
A seguir são apresentadas as atividades mínimas a serem observadas na manutenção preventiva:
Conforme solicitação dos usuários
Operação do sistema de acordo com as instruções do fabricante; Regulagem do aparelho; Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; Limpeza Verificar fixação e caimentos.
Mensalmente
Ventiladores. Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixação do conjunto; Verificar e corrigir vibrações, ruídos anormais e aquecimento anormal dos mancais; Limpar sistema de drenagem; Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibração.
Motores Elétricos
Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão; Verificação de fios e cabos; Aferição de amperagem dos motores dentro dos limites de placas; Verificação de aquecimento nos motores; Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais.
Filtros Secos
Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão; Verificar e corrigir frestas dos filtros; Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura; Limpar o elemento filtrante e trocando se necessário.
Gabinete
Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão; Verificar e corrigir a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; Reaperto dos parafusos de fixação dos aparelhos; Verificar e corrigir o estado de conservação do isolamento termo-acústico.
Evaporadores
Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão na moldura da serpentina e na bandeja.  Lavar a bandeja e serpentina com remoção de biofilme (lodo) se houver, sem uso de produtos desengraxantes e corrosivos; Verificar e corrigir a existência de agentes que prejudiquem a troca de calor; Verificar e corrigir a operação de drenagem de água da bandeja; Verificar e corrigir a existência de vazamentos internos e externos.
Condensadores
Verificar e corrigir o fluxo de ar; Verificar e corrigir vazamentos internos e externos.
Compressores
Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão; Verificar e corrigir a fixação e a existência de vibrações ou ruídos anormais; Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de segurança (pressostatos de alta, baixa, óleo); Verificar e corrigir o aterramento; Medição de amperagem dos compressores.
Circuito Refrigerante
Verificar e corrigir a fixação e a existência de danos e corrosão de tubulações; Verificar e corrigir a existência de danos no isolamento térmico; Verificação do fluxo de gás refrigerante; Verificar e corrigir a existência de danos nos compensadores de vibração; Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador; Verificar e corrigir vazamento de gás.
Painéis e disjuntores
Verificar a instalação quanto as suas condições, existência de sujeira, danos e corrosão; Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão; Verificar e corrigir o funcionamento e fixação dos componentes eletromecânicos, quando houver relação com o funcionamento do equipamento (fusíveis, botoeiras, lâmpadas de sinalização, contatos de contatoras, capacitores), terminais, conexões, cabos, barramentos, sistema de aterramento, reapertando; Verificar e corrigir a atuação do sistema de partida e intertravamentos; Verificação de tensão de alimentação; Verificação de fios e cabos; Verificar o estado e aperto dos terminais elétricos; Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros, e operação no modo manual, automático e remoto; Medir e registrar tensão; Medir e registrar corrente.
Semestralmente
Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e desgastes nos acoplamentos; Verificar e corrigir alinhamento, vibrações e ruídos anormais nos acoplamentos; Limpar as superfícies do lado ar dos evaporadores (refrigerante/ar); Verificar e corrigir a existência de agentes prejudiciais a troca térmica dos condensadores; Limpar as superfícies de troca de calor dos condensadores (ar); Medir e registrar a pressão de sucção junto ao compressor; Medir e registrar a temperatura de sucção junto ao compressor; Medir e registrar a pressão de descarga junto ao compressor; Medir e registrar a temperatura de descarga junto ao compressor; Verificar e corrigir o funcionamento das válvulas de serviço dos compressores; Verificar e corrigir, regulando os elementos de proteção (relês), operação e controle nos painéis elétricos e eletrônicos, conforme as condições de referências.
3.2. Manutenção corretiva
Entende-se por manutenção corretiva aquela que será executada quando da quebra, ou funcionamento irregular, do(s) equipamento(s) ou qualquer de sua(s) parte(s). Esta constatação de quebra ou funcionamento irregular pode ser originária na Manutenção Preventiva, por observação da CONTRATADA ou por constatação do CONTRATANTE. 
Entende-se por Assistência Técnica o suporte técnico que a CONTRATADA dará na forma de operar os equipamentos, nas alterações técnicas, nas readequações na forma de realizar a manutenção. 
A manutenção corretiva compreende a correção de falhas no equipamento, bem como a substituição de peças defeituosas, e consistirá em reparar todo e qualquer defeito que venha a ocorrer durante a vigência do contrato. 
Quando verificada a quebra ou irregularidade de funcionamento, deve a CONTRATADA solucionar a ocorrência ou apresentar solução para o problema. 
A atuação quando da execução de Manutenção Corretiva, deve ter os mesmos cuidados da Manutenção Preventiva descritos neste memorial. 
O atendimento ocorrerá no horário das 8:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, ou conforme a gravidade do caso, nos finais de semana e feriados, através de chamados por telefone ou celular, e deverão ser atendidos em até 4 horas da solicitação (abertura do chamado). O conserto do aparelho deverá ser realizado em no máximo 24 horas, ou, no caso de impossibilidade, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa e propor uma solução, especificando o prazo necessário para reparo. 
A CONTRATADA deverá, mediante solicitação do CONTRATANTE, desenvolver estudos de viabilidade, relatórios de melhorias, lista de materiais e orçamentos.

MATERIAIS

4.1. Ferramentas e instrumentos 
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá utilizar suas próprias ferramentas e instrumentos adequados à realização dos mesmos. O CONTRATANTE não fornecerá qualquer ferramenta ou instrumento. 
Não será admitida em nenhuma hipótese a improvisação de ferramentas, utilização de ferramentas inadequadas ou instrumentos que não tenham sido aferidos. 
O Plano de Trabalho irá definir o tipo e quantidade de ferramentas a ser utilizada na manutenção. 
Cada funcionário deverá possuir suas ferramentas de uso individual, numa caixa própria para uso e transporte. Sempre que necessário deverá trocar as ferramentas danificadas. 
Caberá a CONTRATADA a responsabilidade de guarda e conservação de todo ferramental e instrumentos.
Os instrumentos devem estar sempre aferidos conforme normas da ABNT pertinentes.
4.2. Peças de reposição e orçamentos
Sempre que para a manutenção dos equipamentos for necessária a aquisição de peças, materiais ou serviços, a CONTRATADA deverá apresentar: 
a-) Relatório especifico da necessidade; 
b-) Memorial com as devidas especificações, incluindo descrições, características técnicas, desenhos, etc.; 
c-) Lista de material, quando for o caso; 
Identificada a necessidade de troca ou reparo/manutenção de peças ou componentes, a CONTRATADA apresentará orçamento específico, para avaliação e aprovação.
A CONTRATADA deverá sempre utilizar peças, insumos e componentes novos, de primeiro uso, originais do fabricante e fornecidas a preço vigente de mercado na data de sua aquisição, com prazos de garantia legais. 
O CONTRATANTE poderá, quando julgar necessário, exigir o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e características. 
As peças e componentes instalados pela CONTRATADA e utilizados na manutenção estarão garantidos por 120 (cento e vinte) dias, contados da data da expedição do “Atestado de Realização dos Serviços” de manutenção corretiva. Durante o período de garantia, os materiais que apresentarem defeitos serão reparados e/ou substituídos e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destes correrão por conta da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A CONTRATADA deve atender às exigências dos órgãos de fiscalização competentes e à legislação local vigente.  
A CONTRATADA deve ser capaz de fornecer as peças de reposição adequadas e homologadas para execução de qualquer reparo que for necessário.
A CONTRATADA arcará com todas as despesas decorrentes de acidentes e danos causados aos móveis, equipamentos, instalações, nos locais onde estiverem sendo executados os serviços. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano em material ou equipamento do prédio, danificado por descuido ou imperícia de seu pessoal, ou por qualquer acidente provocado pela CONTRATADA dentro das dependências do prédio.
A CONTRATADA deverá comunicar (por escrito) para prévia autorização e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando houver a necessidade de trabalhos extraordinários após o horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional ao CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade no sistema ou irregularidade, confirmando, se necessário, por escrito.
A CONTRATADA declarará estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, mecânica ou de acabamento diferente do projeto original e, que caracterize modernização, deverá ser precedida de apresentação de proposta técnico/comercial, para prévia aprovação, instruída com documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc.), de forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida. 
A CONTRATADA deverá manter limpo o local de trabalho, removendo imediatamente todo o lixo resultante da execução dos serviços.
A CONTRATADA deverá elaborar, encaminhar e manter atualizada, a relação (nome, RG e horário de trabalho) de todos os funcionários, inclusive engenheiros (quando houver) e técnicos, responsáveis pela execução dos serviços.
A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo controle, supervisão e desenvolvimento dos trabalhos em andamento. 
A CONTRATADA deverá desenvolver e programar as tarefas de forma que não sejam criados obstáculos às atividades das demais prestadores de serviços que estejam eventualmente trabalhando no prédio. 
A CONTRATADA deverá refazer de imediato, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pela CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachá, contendo foto, nome e número de registro e portado visivelmente.
A CONTRATADA deverá comunicar e justificar (por escrito) à Comissão de Fiscalização eventuais motivos supervenientes que impeçam a realização dos trabalhos especificados. 
A CONTRATADA deverá utilizar material de qualidade, sempre conforme as especificações do fabricante (TABELA II). 
A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato de manutenção a terceiros, sob pena de sua rescisão.


















ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO


A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J.  nº _______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ ,  ______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº _______________________, para representá-la perante a Câmara Municipal de Matão em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 06/2018, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.



__________________________________
NOME


__________________________________
R.G


__________________________________
CARGO
































ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO



A empresa _________________________________________, aqui devidamente representada por ______________________________________, infra-assinado, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, concordar com os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018, dos respectivos documentos e anexos da Licitação. 
Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo Pregoeiro e Grupo de Apoio quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos.
Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame, comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Câmara Municipal de Matão.

Local, data.



Atenciosamente



Nome do representante
legal da empresa licitante
(cargo / RG)





























ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE




			


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 06/2018, realizado pela Câmara Municipal de Matão.




				Matão, aos ..............................................


				______________________________________
				Assinatura do representante

				Nome:.................................................
				RG nº ................................................














ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica dos equipamentos de ar condicionado do prédio da Câmara Municipal de Matão - SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

O local da prestação dos serviços descritos acima é a sede da Câmara Municipal de Matão, localizada na Av. Padre Nelson, nº 859, Centro – Matão/SP.

VALOR MENSAL PARA O SERVIÇO LICITADO R$______________(_________________)

VALOR GLOBAL PARA SERVIÇO LICITADO (12 MESES) R$ _____________(__________)

Prazo de validade da proposta, _________ dias [não inferior a 60 (sessenta) dias];

Sr. (a) _____________________________Representante da empresa para responder diretamente pelo prestador de serviço e para receber qualquer tipo de instrução acerca dos serviços contratados.


Nome da empresa, carimbo do CNPJ, assinatura do proponente ou representante legal





































ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº ___/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP E A EMPRESA _____________(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL, quando for o caso) PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP.




Aos __(______) dias do mês de _____ de 2018, nesta cidade de Matão, Estado de São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da Câmara Municipal de Matão, compareceram  as  partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO com  sede  nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no CNPJ. sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo seu  Presidente, Sr. ___________________,  portador do R.G. nº ______ , e do CPF: ______________ daqui   por   diante   denominada   simplesmente "CONTRATANTE" e, de outro lado a empresa ______________, estabelecida  na  cidade  de  ________, à _______, inscrita no CNPJ. sob nº  ________,  neste  ato  representada legalmente pelo seu  Sr. ______________, portador do R.G. nº ______ , e do CPF: ______________   no  final  identificado  e assinado   daqui   por    diante    denominada    simplesmente "CONTRATADA",  na  presença  de  duas  testemunhas no  final qualificadas e assinadas, ficou justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica dos equipamentos de ar condicionado do prédio da Câmara Municipal de Matão - SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018.

1.2 - Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
a) Edital do Pregão Pregão Presencial nº 06/2018 e seus Anexos;
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) Ata da sessão do Pregão Presencial nº 06/18.
1.3- O regime de execução é de empreitada por preço global.
1.4- O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93.


2 - CLÁUSULA SEGUNDA
VALOR E RECURSOS FINANCEIROS

2.1- O valor total do presente contrato é de R$_________ (_______________), sendo que a CONTRATADA perceberá a quantia mensal de R$ ________ (_________).

2.2- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Dotação Orçamentária 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, sendo oneradas dotações vindouras para eventuais prorrogações contratuais.



3 - CLÁUSULA TERCEIRA
VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO E GARANTIA DO OBJETO

3.1 - O objeto desta licitação deverá ter início em até 10 (dez) a partir da assinatura do contrato, de ____/_____/___ à ____/____/____, e terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57, II da Lei 8.666/93. 

3.2 - A CONTRATADA poderá propor oposição à prorrogação, desde que o faça mediante documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento deste Contrato, ou de cada uma das prorrogações.

3.3 - As prorrogações do prazo de execução serão formalizadas mediante celebração dos termos de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.

3.4 - A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência do CONTRATANTE não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

3.5 - As peças e componentes instalados pela CONTRATADA e utilizados na manutenção estarão garantidos por 120 (cento e vinte) dias contados da data da expedição do Atestado de Realização dos Serviços da Manutenção Corretiva.

3.5.1- Durante o período de garantia, os materiais que apresentarem defeitos serão reparados e/ou substituídos e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destes correrão por conta da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.


4 - CLÁUSULA QUARTA
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL E SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES

4.1- O recebimento dos serviços dar-se-á por Comissão de Fiscalização designada pelo CONTRATANTE, que expedirá a Autorização para Início dos Serviços e os Atestados de Realização dos Serviços.

4.2- As emissões dos Atestados, referente à manutenção preventiva, para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:

4.2.1- No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a CONTRATADA entregará relatório das atividades desenvolvidas, com a data da realização e identificação do executor. No relatório deverão constar atividades desenvolvidas referentes à manutenção preventiva, incluindo ações tomadas e pendências em tratamento.

4.2.2- A Comissão de Fiscalização solicitará à CONTRATADA, na hipótese de recusas e/ou incorreções, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura;

4.2.3- Após a conferência do relatório, a Comissão de Fiscalização expedirá o Atestado de Realização dos Serviços referente à manutenção preventiva, no prazo de até 5 (cinco) dias de seu recebimento;

4.3- As emissões dos Atestados, referente à manutenção corretiva, para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:

4.3.1- Identificada a necessidade de troca ou reparo/manutenção de peças ou componentes, a CONTRATADA apresentará orçamento específico, para avaliação e aprovação formal da Comissão de Fiscalização;

4.3.2- O CONTRATANTE poderá, quando julgar necessário, exigir o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e características;

4.3.3- Após a instalação de peças e componentes utilizados na manutenção pela CONTRATADA, a Comissão de Fiscalização expedirá o Atestado de Realização dos Serviços referente à manutenção corretiva, no prazo de até 5 (cinco) dias após a sua realização.

4.4- Com a emissão do Atestado de Realização dos Serviços referente às cláusulas 4.2.3 e 4.3.3, a Comissão de Fiscalização autorizará a emissão da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, a ser apresentada à Comissão de Fiscalização no prazo de 3 (três) dias.

4.5- As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o CONTRATANTE, e apresentadas para a Comissão de Fiscalização.

4.6- O recebimento não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.

4.7- A CONTRATADA obriga-se a refazer em até 5 (cinco) dias úteis, às suas expensas, os serviços que vierem a ser inadequadamente executados e/ou recusados pela Comissão de Fiscalização, hipótese em que não será expedido o correspondente Atestado enquanto não for satisfeito o objeto deste contrato.


CLÁUSULA QUINTA
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por Comissão de Fiscalização designada, podendo para isso:

5.1.1- Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação periódica;

5.1.2- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

5.1.3- Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional, bem como toda a documentação apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE;

5.1.4- Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades ou às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho.


CLÁUSULA SEXTA
        PAGAMENTO E REAJUSTE

6.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará os documentos de cobrança para a Comissão de Fiscalização.

6.2-  O pagamento será efetuado pela tesouraria do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da emissão do Atestado de Realização dos Serviços, devidamente acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura, mediante depósito em conta corrente/pagamento de boleto em nome da CONTRATADA.

6.3- Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

6.4- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

6.5- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

6.6- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

6.7- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente no CONTRATANTE.

6.8- Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informático de Crédito não Quitados de órgão e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL”.

6.9-  Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada para a Comissão de Fiscalização no prazo de 2 (dias) dias.

6.10-  Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação.

6.11- O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no Município onde os serviços estão sendo executados em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar LC-116, de 31 de julho de 2003.

6.12- Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor das retenções dos tributos cabíveis.

6.13- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

6.14- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

6.15- A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 7.13 e 7.14 assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

6.16- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

6.17- O valor da prestação mensal devida pelo CONTRATANTE será reajustado anualmente, mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica:

Onde: 
R = Parcela do Reajuste
P0 = Preço Inicial do Contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de aplicação do último reajuste
IPC/IPCo = Variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.


R= Po x (IPC/IPCo) - 1


6.18- A periodicidade anual do reajuste será contada a partir do mês de apresentação da proposta.


7 - CLÁUSULA SÉTIMA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações, deveres e responsabilidades estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do edital, a CONTRATADA obriga-se a:

7.1- Elaborar e apresentar à Comissão de Fiscalização:

7.1.1- Relação (nome, RG e horário de trabalho) de todos os funcionários, inclusive engenheiros (se houver) e técnicos, responsáveis pela execução dos serviços;

7.1.2- Relatório de Vistoria Inicial de todas as instalações e equipamentos cuja manutenção esteja sob sua responsabilidade, em até 15 (quinze) dias corridos contados da data indicada na Autorização para Início dos Serviços;

7.1.3- Plano de Trabalho detalhado que envolva todos os serviços a serem executados e suas periodicidades, em até 30 (trinta) dias após a data indicada na Autorização para Início dos Serviços;

7.2- Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, bem como pelo fornecimento dos materiais, nas condições previstas no Edital e legislação vigente.

7.3- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas quando da realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.

7.4- Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer funcionário considerado como de conduta inconveniente pela Comissão de Fiscalização.

7.5- Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI’s.

7.6- Responsabilizar-se pela guarda dos materiais e equipamentos utilizados durante a execução dos serviços. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;

7.6.1- Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE.

7.7- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais e outros resultantes da execução deste contrato, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar o presente contrato.

7.8- Apresentar à Comissão de Fiscalização, quando solicitada, comprovantes de pagamento de salários, apólices de seguro contra acidentes de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que foram alocados à prestação dos serviços deste contrato.

7.9- Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando na realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança consoante legislação em vigor, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.

7.10- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

7.11- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.

7.12- Fornecer toda mão de obra necessária para desempenho dos serviços.

7.13- A CONTRATADA manterá nas instalações do CONTRATANTE, um arquivo técnico em que estarão presentes todas as informações técnicas dos equipamentos, tais como relatórios, manuais, desenhos, catálogos, etc.

7.14- Manter, durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade.
7.15- Cumprir os termos do presente contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observância da legislação pertinente em vigor.

7.16- A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Comissão de Fiscalização e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, à Comissão de Fiscalização.

7.17- Estar ciente de que a Comissão de Fiscalização poderá, quando julgar necessário, exigir o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e características.


8 - CLÁUSULA OITAVA
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

8.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por uma Comissão de Fiscalização formalmente designada.

8.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços.

8.4- Disponibilizar à CONTRATADA as informações técnicas dos equipamentos instalados.


9 - CLÁUSULA NONA
RESCISÃO E SANÇÕES

9.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato ou a ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

9.2- Aplicam-se a este Contrato as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02. 

9.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.

9.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

9.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

9.6- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

9.7- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.


	10 - 	CLÁUSULA DÉCIMA 
FORO

10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente Contrato é o Foro da cidade de Matão, Estado de São Paulo.

12.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato para todos os fins de direito.


Matão, em __ de _________ de 2018.





CONTRATANTE
Presidente
RG
CONTRATADA
Representante
RG


Testemunha 1
RG
Testemunha 2
RG


