
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

PALAcIO DA L1 BERDADE

CONVITE N° 01 /2015

Processo nO034/20 15 - GL

PREAMBULO
A Cama ra Municipal de Jacare i, por sol icitacao do Dep artamento Requisitante, atraves da
Comissao Permanente de Julgamento de t.icitacoes nomeada pela Portaria nO 108/20 14 ,
acrescida da Portaria nO 118/2014, c/c com a Portaria nO020/2015, faz saber que realizara
I' - d I'd d CONVITE .icrtacao na mo a I a e , nos seq umtes termos:
Obieto:

I I ) Fornecimento I X ) Prestacao de Serv i<;os ( ) ObraslServicos de Enoenharia
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servic;:os de rnanutencao corretiva no
condicionador de ar central do Plenano do Legislativo. Equipamento: SELF MODELO DBSCA035265 -
MARCA BRYANT, com fornecimento de compressor Danfoss Modelo SM185S3CC, contatora de 65 e
18 amperes, rele terrnico 12 a 18 amperes, troca do Aletado do condensador e do comando eletrico,
troca da correia da evaporadora e Retrofit do gas refrigerante. Retrofit substituicao do R-22 por
ISCEONTM M099™ por se tratar de um fluido refrigerante que nao degrada a camada de ozcnio

I(ecoloqicarnente corretoi .- nos termos do Anexo I - Termo de Referencia

Datas e Horarlos: I
Recebimento dos Envelopes: Data: 16/11/2015 I Horatio: I 14h30m
sessao de Abertura: Data: 16/11/2015 I Horario: I 14h30m

Visita Tecnica: Data:
Ate 0 dia 10/11 /2015, a ser agendada pelo fone:

i(12) 3955-2288
~

~

Tipo de t.lcitacao e c nte rto de Julgamento:

=lI( ) Menor oreco ocr item I { X I Menor preco ulobat

---l
Apresentacao da Docurnen tacao : .

I ( ) Um envelope I ( X ) Dois envelopes
---,

c apacltacao Tecnica:
I{ I Nao havera I ( ) Profissional Ido resoonsavel tecnlcoi I ( X ) Ooeracional Ida emoresa)

I

Adiud ica<;ao: I

I ( X ) Total I I ) Parcial
.,

I
Deoartamento Reauisitante : I Dotac;ao{oes) Orcamentariats] no Exerc ic io : I
Compras e Manutencao 101.01.01.01.031.2001.33 90 39.00

,

I,
Detalhes Contratuais: I

( X ) Ordem de Servic;o: 03 dias uteis apes assinatura ( X ) Vigencia: 12 meses Ido contrato
I ( X ) Prazo de paqarnento : 10 dias uteis ( ) Prazo de Entrega

Cronoarama Fis ico -Financeiro: ---lI ( ) Sim I ( X ) Nao
I
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi ~
PALAcIO DA L1BERDADE

Detal hes da lie ita
X Pen drive

ravacao:
) CD-ROM

o recebimento dos envelopes dar-se-a na Gerencia de Licitac;6es e Con tratos, situada na
Praca dos Tres Poderes , 74, Centro, Jacarei, SP, ate a data e horatio de inicio indicado.

A abertura dos envelopes dar-se-a em sessao publica no Plenario da Camara Municipal de
Jacarei, no mesmo endereco supra, na data e horat io de inicio indicado.

Para a Visita Tecnica, as Iicitantes deverao comparecer no Departamento de Compras ate a
data e hora de inicio indicado.

Para efeito de protocolo de documentos fica consignado que 0 horatio de expediente nas
dependencies da Camara Municipal de Jacarei e das 07h30m as 17h.

Esta licitacao sera regida pela Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993. Nos casas de
controversia no tocante a eventual interpretacao da norma, aplicar-se-ao os princip ios gerais
que regem 0 proced imento licitatorio, conforme artigo 3° da Lei nO 8.666, de 21 de junho de
1993, bem como artigo 37, inciso XXI , da Constituicao Federal.

A modalidade de licitacao adotada tem por fundamento 0 previsto no art igo 22, § 3°, da Lei
nO8.666 , de 21 de junho de 1993, e 0 tipo de tlcitacao esta em conform idade com 0 disposto
no artigo 45, § 1°, inciso I, da citada Lei.

RELAt;:AO DE ANEXOS

Integram de maneira indissociavel este edital, como se nele estivessem transcritos, a
seguinte docurnentacao:

• Edital de Convite e seus apendices
• Anexo I - Objeto/Memorial Descritivo
• Anexo II - Pre90 Estimado
• Anexo III - Proposta Comercial
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CAMARA MUNI CIPAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1BERDADE

Anexo I

CONVITE nO 01/2015

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATA<;Ao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTEN<;Ao CORRETIVA NO
CONDICIONADOR DE AR CENTRAL DO PLENARIO DO LEGISLATIVO.

1- 0 BJETO

Contratacao de empresa especializada para prestacao de services de rnanutencao corretiva
no condicionador de ar central do Plenario do Legislativo. Equipamento: SELF MODELO
DBSCA035265 - MARCA BRYANT, com fornecimento de compressor Danfoss Modelo
SM185S3CC, contatora de 65 e 18 amperes, reJe terrnico 12 a 18 amperes, troca do Aletado
do condensador e do comando eletrico, troca da correia da evaporadora e Retrofit do gas
refrigerante. Retrofit: substituicao do R-22 por ISCEONTM M099™ por se tratar de um f1u ido
refrigerante que nao degrada a camada de oz6nio (ecologicamente correto).

2 - ESPECIFICACAo DOS SERVICOS

1. Os services ceverao ser executados por profissionais mecanicos de refriqeracao
credenciados com total suporte e garantia.

2. 0 prazo para inicio da execucao dos services sera de ate 03 (t res) dias uteis a
contar da assinatura do contrato.

3. A contratada devera prever 0 fornecimento de todos os materiais e mao de obra
necessaries para a rsalizacao dos services. tais como: tubulacoes, pintura, conexao
a rede eletrica; enfim, todos os services indispensaveis ao pleno funcionamento do
equipamento.

4. As instalacoes deverao atender as normas tecnicas aplicaveis (NR 10. NR 35),
inclusive sequranca na execucao e especificacoes do fabricante, a tim de dar
garantir qualidade aos services, bem como preservar a integridade dos instaladores
e a garantia dos equipamentos.

5. A Contratada cevera veriticar a liga9ao do equipamento junto aos quadros de energia
eletrica, caso necessario,
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CAMARA MUNICI PAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1BERDADE

6. Eo de responsabilidade da Contratada manter Iimpos, Iivres e desimpedidos de
sujeiras os locals de realizacao dos services. bem como todos os acessos e demais
dependencias da edificacao utilizados.

7. Os services deverao ser executados nos horarios permitidos pela Camara Municipal
de Jacare i. No caso de haver necessidade de execucao dos services durante os fins
de semana ou apes 0 horario de expediente do Legislativo, a Contratada solicitara ao
fiscal do Contrato que, atendendo as exiqencias do Legislativo, analisara a
possibilidade de realizacao dos services.

8. A CONTRATADA devers enviar a docurnentacao PPRA, PCMSO e seus tecnicos
devidamente idenlificados, com cracna e uniformizados, provendo-os dos
Equipamentos de Protecao Individual - EPI's, responsabilizando-se pelo seu uso,
sendo proibida a execucao dos services sem 0 usc dos itens de protecao.

g. A CONTRATADA e obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstru ir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou lncorrecoes resultantes da execucao.

10. A CONTRATADA devera observar as normas vigentes para a perfeita execucao dos
services.

11. Durante a execucao dos services estara presente 0 profissional responsavel pela
empresa Contratada pela Camara para prestacao de services de rnanutencao
preventiva no equipamento objeto desta licita<;ao.

12. A visi ta tecn lca devers ser realizada ate 0 dia 10/11/2015, Para tanto, a licitante
devera realizar 0 agendamento atraves do fone (12) 3955-2286 com 0 Sr. Marcelo.

13. Prazo de garantia: 12 (doze) meses para as pecas fornecidas e os services
executados.
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CAMARA MU NICI PAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1BERDADE

ANEXO II

CONVITE nO01/2015

VALOR ESTIMADO

Item Descricao Valor

Prestacao de serv ices de manutencao corretiva no

condicionador de ar central do Plenario do Legislat ivo.

Equipamento: SELF MODELO DBSCA035265 - MARCA

BRYANT, com forne cimento de compressor Danfoss Modelo

SM 185S3CC, contatora de 65 e 18 amperes, rele terrn ico 12

01 a 18 amperes, troca do Aletado do condensador e do R$ 33.418,25

coma ndo eletrico , troca da correia da evaporadora e Retrofit

do gas refrigerante. Retrofit: substitu lcao do R-22 por

ISCEON TM MO99™ por se tratar de um flu ido refrigeranle

que nao degrada a cama da de ozonic (ecologicamente

correto)

FONTE: 0 valor eslimado foi obtido atraves da medi a dos valores fornecidos pelas
empresas do ramo . No decorrer do proced imento licltatorio este preco podera vir a ser
atualizado, caso reste comprovado, atraves de nova pesquisa, que a preco eslipulado esta
em discordancia com a praticado no mercado , desde que nao altere a modalidade da
licitacao.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1BERDADE

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

........ ...............................(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob 0 nO ,

por interrnedio de seu representante legal infra-assinado, vem apresentar a Camara

Mun icipal de Jacarei a sua PROPOSTA COMERCIAL para Contreteceo de empresa

especializada em menutencso corretiva no condicionador de ar central do Plenario do

Legislativo. Equipamento: SELF MODELO DBSCA035265 - MARCA BRYANT, com

fomecimento de compressor Danfoss Mode/o SM185S3CC, contatora de 65 e 18

amperes, rele termico 12 a 18 amperes, troca do Aletado do condensador e do comando

etetrico, troca da correia da evaporadora e Retrofit do gas refrigerante. Retrofit:

substituic;;ao do R-22 por ISCEONTM M099™ por se tratar de urn flu/do refrigerante que

nao degrada a camada de ozonic (ecologicamente correto), conforme Anexo I - Termo

de Referencia, do instrumento convocat6rio, submetendo-se aos demais termos e

condicoes previstos no Edital do CONVITE N° 0112015 e assumindo inteira

responsabi lidade por qua isquer erros que tenham side cometidos quando da preparacao

da presente proposta.

Item Descrlcao Valor

01 Aletado do condensador modele 38A B300 R$

02 Compressor Danfoss modele SM185S3CC R$

03 Contatora 65 amperes R$

04 Contadora 18 amperes R$

05 Rele Term ico 12 a 18 amperes R$

06 Retro fit com gas refr igerante ISCEON M099 R$

07 Correia da evaporadora R$

08 Mao de obra R$

Valor Global R$
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CAMARA MUNI CI PAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1 BERDADE

Para fins de adjudicacao, 0 valor global niio podera ser superior aquele estimado pela

Adrninistracao (Anexo II), sob pena de desclassificacao da proposta .

A validade desta proposta e de 60 (sessenta) di as, contados da abertura do envelope.

(Local e data)

(representante legal da empresa )

Raziio Social da Proponente: ..

CNPJ/MF: .

Endereco completo: .

Fone/Fax: .

Nome do Representante: ..

RG n° CPF/MF: .

Praca des Tre s Poderes n" 74 . Centro, Ja care t, SP · CEP 1232 7-90 1 - Fane (12) 3955- 2200
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1 BERDADE

EDITAL DE CONVITE

1. 0 BJETO

o objeto da licitacao e aquele defin ido no Ane xo I - Objeto/Memorial Descritivo.

2. CONDIC;;OES PARA PARTICIPA<;Ao

2.1. Poderao part icipar da licitacao todas empresas interessadas que atende rem as
cond icoes deste ed ita l, em especia l as que:

2.1.1. tenham sido expressamente convidadas pela Adrninistracao para atendimento do
objeto Iicitado, independente de poss uirem cadastro perante 0 Municipio de Jacarei (artlgo 22.

§ 3', primeira parte. Lei nO8.666/93);

2.1.2. possuam cadastre atualizado perante 0 Munici pio de Jacarei e estejam interessadas
no atendimento do objeto Iicitado, ainda que nao ten ham side expressamente convidadas

(artiqo 22, § 3' , segunda parte. Lei nO8.666/93);

2.1.2.1. 0 cadastro mencionado nos itens 2.1.1 e 2.1.2 refere-se ao Certificado de Reg istre
Cadastra l junto a Prefeitura Municipa l de Jacarei;

2.1.3. tenham part icipado da visita tecn ica por intermedio de profissional devidame nte
habilitado (caso tenh a side ex igida a realizacao de visita tecnica no preambulo).

2.2. Nao poderao, contudo, part icipa r aquelas que se enquadrem, dentre outras
estabelecidas na leqislacao em vigor, em uma ou mais das situacoes segu intes:

2.2.1 . se apresentarem sob a forma de cons6rcio (artigo 33. Lei nO8.666/93) ;

2.2.2 . se apresentarem sob a forma de cooperativa para interrneciacao de mao-de-cera ou
cujas atividades nao possam ser enquadradas fielmente no disposto nos artigos 3° e 4° da
Lei nO5.764/71;

2.2.3 . estejam cumprindo sancao de suspensao ternporaria de part icipacao em ticitacao ou
de impedimento de contrata r com a Ad ministracao, imposta pelo Municipio de Jacarei, suas
Fundacoes ou Autarqu ias (artigo 87, inciso III. Lei nO8666/93);

2.2.4. ten ham side dec laradas inid6neas para licitar com a Adrn inist racao Publica e
quaisquer de seus orqaos descent ralizados (arti90 87, incise IV. Lei n° 8666/93);

2.2.5. encontrem-se sob processo de recuperacao Judicial ou extrajudicial . concordatarias ou
falidas, ou , ainda , que esteja m em processo de liquidacao ou dissolucao (artiqo 78, ineisos IX e

X, Lei n' 8.666/93);
. 1 .
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1BERDADE

2.2.6. entre cujos dirigentes, gerentes. s6cios ou responsaveis tecnicos haja alquern que
seja integrante do quadro funcional de servidores publicos da Camara Municipal de Jacarei
(artigo 9'. inciso III. Lei n' 8.666/93);

2.2.7. que seja autora do projeto basico ou executivo que tenha side utilizado como base
para a licitacao (artigo 9'. incisos I e II, Lei n' 8.666/93);

2.2.8. que nao tenham participado da visita tecnica (caso tenha side exigida a realizacao de
visita tecnica no preambulo).

2.3. As condicoes acima, de 2.2.2 a 2.2.7 aplicar-se-ao a eventual empresa subcontratada
pela licitante vencedora (artigo 72. Lei n' 8.666/93).

2.4. As participantes ceverao ter plene conhecimento dos elementos constantes deste edital,
das condicoes gerais e particulares da licitacao, nao podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da correta forrnulacao da proposta e do integral
cumprimento do contrato.

3. CRITERIOS E CONDIr;OES PARA A VISITA TECNICA

3.1. A visita tecnlca devera ser realizada ate 0 dia 10 de novemb ro de 201 5. Para tanto, a
licitante devera realizar 0 agendamento atraves do fone (12) 3955-2288 com 0 Sr. Marcelo.

. A visita tecnica dar-se-a nos seguintes termos:

3.1.1. a visita somente podera ser acompanhada por profissional capacitado, apto ao exame
tecnico do objeto e, mediante carta de credenciamento encaminhada pela empresa , com
poderes para efetuar quest ionamentos em nome da mesma;

3.1.2. para a visita 0 profissional supra devera estar presente no local e ate 0 horatio
previamente agendado, sendo que nao serao consideradas Iicitantes aquelas empresas
cujos representantes chegarem intempestivamente, ou, ainda, tempestivamente, mas em
local distinto daquele indicado, destacando-se ainda que nao ha margem de tolerancia para
o horario fixado;

3.1.3. no decorrer da visita deverao ser vistoriados e examinados 0 local, 0 equipamento e
condicoes da execucao do futuro contrato. quando serao tarnbern efetuados os
questionamentos tecnlcos especificos relativos ao objeto da tlcltacao, bem como obtidas
todas mtormacoes necessaries para elaboracao de sua proposta e esclarecidas eventuais
duvidas de exscucao contratual ;

3.2. a visita tecnica sera realizada uma uruca vez, na data e horatio previamente
agendados, nao havendo outra oportunidade para sua realizacao (ressalvado eventual caso
especifico, quando as caracteristicas do objeto assim nao a permitir).

- 2 -
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1BERDAD E

3.3. Eventuais questionamentos e observacoes que porventura venham a ser
apresentados durante a visita tecnica deverao ser formalmente respondidos pelo
responsavel do seter competente da Camara, sendo auxiliado, se 0 caso, dos demais
orgaos tecnicos competentes.

3.3.1. Essa resposta devera constar expressamente nos autos do procedimento licitatcrio:

3.3.2. a resposta devera ser encaminhada a todas as Iicitantes em ate, no maximo, 0

terceiro dia utiI que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao, de modo que haja
prazo suficiente para eventual interposicao de impuqnacao (artigo 4 1. § 2' , Lei n' 8 .666193).

3.3.3. apes a visita tecnica sera entregue ao responsavel pela empresa 0 Atestado de
Participacao em Visita Tecnica, que devera ser apresentado junto aos documentos de
habilitacao da empresa.

4. DA APRESENTAC;:AO DA DOCUMENTAC;:AO

4.1. A data, 0 horario limite e 0 local da entrega da docurnentacao estao discriminados no
prearnbulo deste edital.

4.2. A docurnentacao a ser apresentada pelos interessados em participar da licitaiYao devera
estar dentro de envelopes fechados, devendo ser dividida em Documentos de Habilitacao
(Apendice 1) e Proposta Comercial (nos termos do Apendice 3).

4.2.1. Caso a licitacao seja de apenas um envelope, conforme estiver definido no prearnbulo
do edital, esse envelope a ser apresentado sera unicamente 0 referente a Proposta
Comercial (nos termos do Apendice 3).

4.2.2. as envelopes a serem entregues pelos interessados deverao estar totalmente
fechados e lacrados, sendo que na parte externa de cada um deles devera constar de forma
clara e legivel:

a) 0 termo "CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi";

b) a Razao Social da licitante; e

c) seu conteudo (Documentos de Habilitacao ou Proposta Comercial).

4.3. A docurnentacao para habilitacao devers ser apresentada em conformidade com 0

estabelecido no Apendice 1 - Documentacao relativa a habilitacao.

4.4. A documentacao relativa a proposta comercial devera ser apresentada em
conformidade com 0 Apendice 3 - Clausulas e condicoes para elaboracao da proposta
comercial.

· 3 ·
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4.5. Nao serao levados em consideracao os envelopes que vierem a ser apresentados
ap6s 0 prazo indicado no prearnbulo, bem como aqueles entregues a tempo, mas em local
diferente do determinado, e que nao tenham chegado a Comissao Permanente de
Julgamento de Licitacoes ate 0 final do prazo de recebimento estabelecido.

4.6. A simples participacao da licitante atraves da apresentacao dos envelopes gera a
presuncao de que:

4.6.1. recebeu e tem pleno conhecimento de todos os elementos tecnicos, das condicoes
gerais e particulares da licitacao, e possui lnforrnacoes suficientes para apresentacao de sua
proposta bem como integral cumprimento do contrato. nao podendo invocar qualquer
desconhecimento como condicao impeditiva;

4.6.2. a entrega dos envelopes implica na total sujercao da licitante aos termos deste
edital,seus apendices e anexos, importando em total concordancia com os mesmos;

4.6.3. sua proposta engloba todos os materiais, rnao-de-obra. services, taxas, impostos,
encargos trabalhistas e sociais, bem como toda e qualquer despesa necessaria para
execucao do contrato nos termos apresentados na licitacao:

4.6.4. assume integralmente a responsabilidade sobre os materiais e equipamentos
adquiridos e utilizados para execucao do contrato, tanto no que se refere ao seu pagamento,
quanto a sua qualidade e produtividade;

4.6.5. responde perante a Adrninistracao pelos services eventualmente contratados per
si,como se fossem executados por ela pr6pria proponente, sendo que qualquer contratacao
nesse sentido dependera de previa e expressa autorizacao da Adrninistracao.

4.7. EM SEPARADO DOS ENVELOPES. de modo a viabilizar a capacidade de intervencao
da empresa proponente, devera ser apresentada orocuracao para 0 representante da
Iicitante, observado 0 seguinte:

4.7.1. em se tratando de procurador por instrumento particular, neste devera constar no
minima os poderes necessaries para sua intervencao no decorrer do procedimento
licitat6rio, devendo, ainda, estar com firma reconhecida, bem como acompanhada de
cocurnentacao que possibilite a verificacao de que 0 outorgante possui cornpetencia para
delegar poderes;

4.7.2. em se tratando de instrumento publico, bastara a apresentacao do traslado ou c6pia
autenticada;

4.7.3. no caso de socio-proprietario da empresa, devera ser apresentada c6pia autenticada
do contrato social com todas suas alteracoes ou da ultima, desde que consolidada, ou
Certificado de Registro Cadastral do Municipio de Jacarei autenticado (ou acompanhado do

. 4 -
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original para autenticacao), onde consle 0 nome do representante legal com poderes para
represenlar a empresa ;

4.7.4. no caso de participacao de cooperal ivas ou quaisquer oul ros l ipos de pessoas
jur idicas, com ou sem fins lucralivos, seu represenlanle devera apresenlar docurnentacao
comprobal6ria de que detern poderes para agir em nome da entidade:

4.7.5. sera indeferido 0 credenciamenlo do represenlanle sempre que nao forem
apresenlados os documenlos necessar ies a sua correIa ldentificacao ou quando for
verificado que nao possui poderes suficienles para praticar alas no decorrer da sessao;

4.7.6. em qualquer dos casos 0 representante devera idenlificar-se peranle a Comissao
Permanenle de Julgamenlo de l.icitacoes, sendo que a inobservancia dos lermos desle il em
nao irnpedira a participacao da licil anle na licitacao, mas inviabilizara a sua capacidade de
rnanitestacao no decorrer da sessao;

4.7.7. nenhuma pessoa fisica, ainda que munida de procuracao, podera represenlar mais
de uma pessoa juridica licitante, sendo-Ihe posslvel, enlrelanlo, fazer-se acompanhar de
mais um elemenlo que Ihe de assessoramenlo tecnico - 0 qual nao podera conludo
manifeslar-se no decorrer da sessao:

4.8. Quando a Iicil anle se lralar de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP). devera informar lal condicao ja na sessao de credenciarnento, sendo que a falla
dessa inforrnacao nao inabilitara a rnesma, enlrelanlo implicata no falo de que. para as
licitacoes em que for adolado apenas um envelope , havendo empale tecnico ou ficto, a
licil anle nao fara jus ao lralamenlo diferenciado previslo na Lei Complemenlar nO 123/06
Eslalulo Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

5. SESSAO DE ABERTURA E JULGAMEN TO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

5.1. No dia, horatio e local eslabelecidos no prearnbulo desle edital, e na presence dos
inleressados. sera declarado pela Comissao Permanenle de Julgamenlo de Licitacoes 0

inicio da sessao de abertura dos envelopes, quando. entao, serao credenciadas as Iicilanles
ou os seus represenlanles que se fizerem presenles , nos lermos ja delineados nesle edilal.

5.1.1. As Iicilanles tar-se-ao represenlar nas sess6es por apenas 1 (um) procurador ou
pessoa expressamenle credenciada , nao sendo permilido a uma mesma pessoa represenlar
mais de uma licitante.

5.1.2. A ausencia de procurador ou pessoa credenciada, bem como a falla de apresentacao
de procuracao , nao implicata na inabiutacao da licitante ou desclassiticacao de sua
proposta, entretanto irnpossibilitara sua capacidade de intervencao no decorrer da sessao .

5.1.3. Nao serao consideradas Iicilanles - e por conseguinle nao poderao participar do
certame - as licitantes que nao lenham participado da visil a tecnica nos moldes ja descrilos

. 5 ·
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neste edital, conforme devera ser verificado em ata anter iormente lavrada e devidamente
encartada nos autos do proced imento licitat6rio (caso tenha sido exigida no preiimbulo a
realizacao de visita tecnica ),

5.2. Fica facultado a Comissiio Permanente de Julgame nto de l. icitacoes . a qualquer
momento, para a adequada analise e julgamento da docurnentacao e da proposta
apresentadas, consultar tecnicos ou especialistas na area do objeto da licitacao, sendo
vedada a inclusao de novos documentos ou inforrnacoes que deveriam constar
originariamente nos envelopes, a excecao de docurnentacao complementar necessaria para
cornprovacao de regularidade fiscal caso a licitante seja uma microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) (artigo 42. Lei Complementar nO 123/06).

5.3. Na hip6tese de ocorrer a mabihtacao de todas as licitantes ou a desclass iticacao de
todas as propostas, fica facu ltado a Comissao Permanente de Julgamento de t.lcitacoes
fixar 0 prazo de tres dias uteis para que estas apresentem nova docurnentacao ou proposta .

5.4. A abertura dos envelopes sempre ocorrera em sessao publica e seu conteudo sera
examinado e rubricado pelos representantes das Iicitantes, desde que credenciados , bem
como pelos membros da Comissao Permanente de Julgame nto de l.icitacoes.

5.5. Conforme est iver definido no prearnbulo do edital, para as licitacoes em que forem
adotados dois envelopes , deverao ser observados os proced imentos constantes do item 5.6
e segu intes, caso contrario, para as ticitacoes em que for adotado apenas um envelope.
deverao ser observados diretamente os procedimentos do Titulo 6.

5.6. Para as licitacoes em que forem adotados dois envelopes, entao primeiramente serao
abertos os envelopes referentes aos Documentos de Habilit acao , observado 0 constante no
item 5.4 supra , sendo que :

5.6.1. cabera a Comissao Permanente de Julgamento de Licitacces decidir se procedera a
anal ise da documentacao na mesma sessao ou em outra especifica;

5.6.2. a analise supra refer ida diz respeito a verificacao de conformidade da docurnentacao
apresentada em relacao as exiqencias de habilitacao contidas no Apend ice 1
Docurnentacao relativa a habilitacao :

5.6.3. nao serao aceitos os Cert ificados de Registro Cadastral emitidos por outros 6rgaos
publicus de ambito munic ipal, estadual ou federal (artiqo 34 . § 2°. Lei nO8.666193);

5.6.4. quando a Iicitante se tratar de microem presa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), esta nao fica isenta da apresentacao de docurnentacao acerca de sua regularidade
fiscal, entretanto, caso houver alguma restricao, impropriedade ou pendencia some nte no
tocante a essa documentacao, a mesma podera ser oportunamente regularizada a epoca da
contratacao, conforme disposto no Titulo 9 deste edita l.

· 6 .
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5.7. Ap6s a analise da docurnentacao a Comissao divulqara os nomes das empresas
Iicitantes habilitadas a fase seguinte da ticitacao.

5.8. Da habilitacao ou inabilitacao cabera recurso na forma da Lei Licitat6ria enos termos do
Titulo 7 deste edital.

5.9. Havendo desistencia expressa e pessoal de todas as licitantes do direito de interpor
recursos quanto ao resultado da analise supra, 0 que constara em ata, a Comissao
Permanente de Julgamento de Licitacoes procedera na mesma sessao ou em outra que vier
a ser fixada. a abertura dos envelopes seguintes. exclusivamente das Iicitantes habilitadas.

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. Para as licitacces em que for adotado apenas um envelope. bem como para aquelas em
que ja tenha se encerrado a fase de habilitacao, serao abertos os envelopes referentes a
Proposta Comercial, observado que:

6.1.1. a abertura dos envelopes sempre dar-se-a em sessao publica e seu conteudo sera
examinado e rubricado pelos representantes das licitantes, desde que credenciados. bem
como pelos membros da Comissao Permanente de Julgamento de Licitacoes:

6.1.2. cabera a Comissao Permanente de Julgamento de l.icitacoes decidir se procedera a
analise da docurnentacao na mesma sessao ou em outra especifica:

6.1.3. a analise supra referida. bem como consequente julgamento, dizem respeito a
verificacao de conformidade da dccurnentacao apresentada em relacao as exiqencias
contidas no Apendice 3 - Clausulas e condicoes para elaboracao da proposta comercial, nos
seguintes termos:

a) para 0 julgamento das propostas sera observado pela Comissao Permanente
deJulgamento de Licitacoes, no que couber, 0 disposto no artigo 44 e seguintes da Lei n°
8.666/93 ;

b) serao consideradas para julgamento apenas as propostas comerciais apresentadas
de acordo com as condicoes estabelecidas neste edital, sendo desclassificadas as que nao
estiverem em conformidade, assim como as que apresentem irregularidades, vicios ou
defeitos que dificultem ou impossibilitem seu entendimento ou julgamento:

c) serao desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com 0 especificado
neste edital, que apresentarem preens excessivos (tendo como parametro 0 Anexo II 
Preco Estimado) ou manifestamente inexequiveis, salvo se, quanto aos precos unitarios,
houver justificativa tecnica de cornposicao dos precos aceita pelo setor tecnico competente
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d) a falta de aoresentacao do cronograma fisico-financeiro, de cataloqos ou no caso de
reprovacao de eventuais amostras apresentadas , quando 0 edital assim 0 exigir, tambern
sera motivo para desclassificacao da proposta;

e) em caso de diverqencia entre 0 preco unitario e 0 valor total da proposta apresentada
pela licitante, fica facultado a Comissao Permanente de Julgamento de l.icitacoes proceder
a cperacao rnaternatica necessaria para se obter coerencia na proposta , devendo ser
levado em consideracao 0 preco unitario proposto, 0 qual servira de base para quaisquer
resultados obtidos, bem como para efeito de posterior contratacao, sendo que a ausencia de
preco unltario, quando exigido expressamente para composicao do preco total , sera causa
de desclassificacao da proposta;

f) quando a proposta for apresentada per cooperativa, a mesma devera ser objeto de
equalizacao, 0 que se dara mediante 0 acrescimo ao valor ofertado do percentual que sera
devido pelo Municipio (tomador dos services) a titulo de contribuicao previdenciaria,
equivalente a 15% (quinze por cento);

g) a Comissao Permanente de Julgamento de Licitacoes podera, a qualquer tempo,
solicitar as licitantes a cornposicao de precos de services e/ou materiais/equipamentos , bem
como demais esclarecimentos que julgar necessaries:

h) no tocante ao preco estimado, se for comprovado atraves de nova pesquisa que 0

preco estabelecido no edital esta em discordancia com 0 efetivamente praticado no
mercado, este podera, a criterio da Acrninistracao, ser atualizado;

i) apes a avallacao das propostas comerciais, a Comissao Permanenle de Julgamenlo
de l.icitacoes procedera a classificacao das propostas das licitantes, tendo como enteric
aquele definido no prearnbulo do edital, seguindo ordem decrescente de vantajos idade.

6.2. Antes da classificacao final devera ser verificado se houve a ocorrencia de empale ficto
ou de empate tecnico entre duas ou mais propostas, devendo ser observado 0 seguinte:

6.2.1. a ocorrencia do empate ficto dar-se-a quando houver empresa que goze dos
benefic ios da Lei Complementar nO123/06 participando da licitacao e cujo valor da proposta
apresentada seja superior em ate 10% (dez por cento) da proposta mais bem cJassificada
(artigo 44, § 1' , Lei Complemenlar n' 123/06 ), desde que esta melhor oferta inicial nao tenha sido
tarnbern apresentada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) (artigo 45,

§ 2', Lei Complemenlar n" 123/06 );

6.2.2. a ocorrencia do empate tecnico dar-se-a sempre que forem identicos os valores
nominais de duas ou mais propostas;

6.2.3. no easo de empate fieto, a mieroempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
querendo, podera apresentar nova proposta inferior aquela mais bem elassifieada (artigo 45,

inciso I. Lei Complemenlar n' 123106), observado que:
- 8 -
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a) caso haja representante credenciado no momento da abertura dos envelopes das
propostas comercia is, este podera apresentar sua nova proposta verbalmente ou declinar
dessa faculdade, 0 que constara em ata;

b) caso nao haja representante credenciado no momento da abertura dos envelopes
das propostas comerciais , a sessao sera suspensa para notificacao das empresas acerca
da ocorrencia do empate ficto, bem como designacao de nova data para classificacao final
e, se houver, abertura da nova proposta comercial da microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP);

c) se nao houver apresentacao de nova proposta pela microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP) mais bem c1assificada, as demais assim enquadradas serao
convocadas para exercicio do mesmo direito, observada a ordem de classiticacao (artiqo 45,

incise II, Lei Camplementar nO123/06) ;

d) no caso de equivalencia dos valores (empate tecnico) apresentados por
microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova proposta (artiga 45, incisa

III, Lei Cornplernentar nO123/06);

6.2.4. no caso de empate tecnico, como criterio de desempate, havera preferenc ia de
contratacao para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devendo ser
obedecido concomitanlemente 0 disposto no art, 3°, § 2°, da Lei n° 8,666/93 (artiga 44, caput.

Lei Cam plemenlar nO123/06);

6.2.5. esgotadas as providencias supra, estando em plena igualdade de condicces, a
classificacao far-se-a obrigator iamente por sorteio, em ala publico para 0 qual todos os
licitantes serao convocados , vedado qualquer outro procedimento (artiga 45, § 2°, Lei nO

8,666/93).

6.3. Uma vez analisadas e c1assificadas as propostas, bem como resolvidos eventuais
casos de empate, a Comissao divulqara 0 resultado , bem como eventual desclassificacao
por nao preenchimento dos requisitos minimos estabelec idos neste edital.

6.4. do resultado da classificacao cabera recurso na forma da Lei l.icitatoria enos termos
do Titulo 7 deste edital.

7. RECURSOS NAS FASES DE HABILlTAl;Ao E CLASS IFICAl;Ao

7.1. Dos atos da Adrninistracao decorrentes desta licitacao cabera recurso nos estritos
termos do artigo 109 da Lei nO8,666/93, devendc ser observado 0 procedimento a seguir,
especialmente no que diz respeito as fases de habilitacao e de classificacao (artiga 109, incisa I.

alinea s a e b, Lei nO8,666/93),
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7.2. 0 prazo recursal sera contado a partir da data da ciencia inequivoca por parte de lodas
as Iicitantes, sendo que:

7.2.1. as Iicitantes poderac desistir da interposicao de recurso, 0 que somente surtira efeitos
no caso em que todas estiverem presentes a sessao de julgamento do conteudo dos
envelopes (artigo 109 . § 1' . segunda parte. Lei n' 8.666193) ;

7.2.2. nao havendo concordancia quanta a desistencia de interposicao de recurso, 0 prazo
sera contado ja a partir da data da propria sessao de julgamento dos conteudos dos
envelopes. caso todas as Iicitantes eslejam presentes;

7.2.3. se ausente alguma das licitantes na sessao de julgamento dos conteudos dos
envelopes. 0 resultado dessa analise sera divulgado por meio de publicacao no Boletim
Oficial do Municipio. e. a partir da data dessa publicacao, se iniciara 0 prazo recursal (artigo

109 . § 1' . primeira parte , Lei n' 8.666193).

7.3. No caso de abertura de prazo recursal para as licitacoes em que forem adotados dois
envelopes, alern dos procedimentos constanles no item 7.5 e seguintes. cevera tarnbern ser
observado que:

7.3.1. os demais envelopes ainda nao abertos (referentes a Proposta Comercial) serao
rubricados pelos representantes das licilantes, desde que credenciados, bem como pelos
membros da Comissao Permanente de Julgamento de Licitacoes, que os quardara ale
decorrer 0 prazo e 0 inicio da proxima sessao:

7.3.2. decididos os recursos ou transcorrido 0 prazo para a sua interposicao, sera designada
nova data para a sessao da abertura dos envelopes seguintes, ocasiao em que serao
devolvidos as participantes inabililadas que esl iverem presentes seus respeclivos
envelopes. devidamente lacrados.

7.4. No caso de abertura de prazo recursal para as licitacoes em que for adotado apenas um
envelope. bem como naquelas em que ja tenham side julgados 0 conteudo dos envelopes
referentes a classificacao, serao observados os procedimentos constantes no item 7.5 e
seguintes.

7.5. Sera franqueado aos interessados. desde a data do inicio do prazo para interposicao de
recursos ate seu terrnino, vista aos autos dos processos desta licitacao, em local e horario a
serem indicados pela Comissao Permanente de Julgamento de Licitacoes.

7.6. 0 recurso sera enderecado a propria Comissao Permanente de Julgamento de
l.icitacoes e protocolado junto a Gerencia de Licitacoes e Contratos.

7.7. 0 prazo para interposicao do recurso sera de 2 (dois) dias uteis, findo 0 qual as dernais
Iicitantes serao comunicadas de sua existencia, abrindo-se prazo de 2 (dois) dias uteis para
eventual irnpuqnacao a esse recurso (artigo 109 , § 6', Lei n' 8 .666/93 ).

- 10 -
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7.8. Decorrido 0 prazo supra , a Comissao Permanente de Julgamento de Licitacoes tera ate

5 (cinco) dias uteis para manter ou reconsiderar sua decisao (artigo 109, § 4' , Lei n' 8.666193).

7.9. Uma vez tomada a decisao, 0 recurso sera encaminhado a autoridade superior para

homologar ou nao essa declsao, no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis (artigo 109, § 4' , Lei n'

8.666/93; Decretos Municipais n' 020105 e 464/06).

7.10. A intirnacao das decisoes relativas aos recursos, por se tratar de ate de interesse
somente das licitantes, serao comun icadas diretamente a estas por qualquer via apta a esse
fim, desde que se comprove a certeza de seu recebimento pela dest inataria.

7.11. Nao serao considerados os recursos encaminhados por intermedio de fax ou atraves
de e-mail, nem tampouco aqueles corretamente apresentados mas receb idos
intempestivamente ou em local distinto do indicado .

8. HOMOLOGAC;:AO E ADJUDICAC;:AO DO OBJETO

8.1. Uma vez que tenha decorrido 0 prazo para julgamento de eventuais recursos, ou, ainda,
caso todas as licitantes tenham desistido de sua interposicao, dar-se-a 0 encam inhamento
dos autos da ticitacao a autoridade competente visando a hornoloqacao do proced imento e
adiudicacao de seu objeto, que dar-se-a de forma total ou parcial. conforme definido no
prearnbulo do edital (artigo 43, inciso VI, Lei n' 8 .666193; Decrelos Municipais n' 020105 e 464106).

9. CONTRATO

9.1. A contratacao do objeto da licitacao, dar-se-a mediante assinatura de contrato , nos
termos da minuta integrante deste edital (Apendices 4 e 5), e dele lara parte , como se
transcrito estivesse, 0 Anexo I - Objeto/Memorial Descrit ivo, bem como quaisquer outros
documentos integrantes do proced imento ticitatorio e indispensaveis para plena
cornpreensao do mesmo.

9.1.1. 0 instrumento de contrato e facultativo nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais nao resultem obriqacoes futuras, inclusive
assistencia tecnica (artigo 62, § 4' , Lei n' 8.666193).

9.1.2. Nos casos supra 0 contrato podera ser subst ituido por outros instrumentos habeis,
como carta-contrato ou autorizacao de fornecimento, a enteric da Adrninistracao, sendo que ,
em caso de recusa de sua execucao por parte da Iicitante vencedora, aplicar-se-ao as
determinacoes contidas no item 9.2.4 e seguintes (artigo 62, caput, Lei n' 8.666193).

9.2. A licitante vencedora sera convocada para, num prazo de 3 (tres) dias uteis , assinar 0

instrumento contratual relerente a licitacao (artigo 64, caput, Lei n' 8.666/93).
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9.2.1. A forrnatizacao do contrato dar-se-a nas dependencias da Camara Municipal de
Jacarei, junto aGerencia de Licitacoes e Contratos (artigo 60, caput, Lei n' 8.666/93).

9.2.2. Quando a licitacao for de apenas um envelope . para a formalizacao do instrumento
contratual a licitante vencedora devers apresentar toda a documentacao constante nos itens
1 a 11 do Apendice 1 - Docurnentacao relativa a habilitacao .

9.2.3. Quando se tratar de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que no
decorrer da ticitacao tenha se valido dos beneficios do artigo 42 da Lei Complementar nO
123/06, previamente a forrnalizacao do instrumento contratual devera a mesma apresentar a
competente docurnentacao que demonstre sua regularidade fiscal ;

9.2.4. Caso a empresa adlud lcatarla nao apresente a docurnentacao necessaria, caso se
trate de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que nao comprovem sua
regularidade fiscal (artigo 43, § 2' . Lei Complementar n' 123/06), ou, ainda, caso a licitante
vencedora, injustificadamente, nao aceite assinar 0 termo de contrato no prazo e condicoes
estabelecidas, a ocorrencia de qualquer dessas situacces irnplicara na decadencia do direito
a contratacao, ficando caracterizado 0 descumprimento total da obriqacao assumida com
relacao ao objeto da licitacao (artigo 81, caput. Lei n' 8.666/93), sujeitando-se ainda a
possibil idade de aplicacao das penalidades previstas no Titulo 15 (artigo 64. § 2' , Lei n' 8.666/93).

9.3. No caso de a Iicitante vencedora nao comparecer para assinatura do contrato e
facultado aAdrninistracao convocar as Iicitantes remanescentes. na ordem de class ificacao,
para faze-to em igual prazo e nas mesmas condicoes propostas a primeira classificada, ou
revogar a licitacao (artigo 64, § 2' . Lei n' 8.666/93).

9.3.1. Para as Iicitantes convocadas nestas condicoes , em caso de recusa , nao se aplicam
as sancoes previstas no item 9.2.4 supra (artigo 81, paraqrafo unico, Lei n' 8.666/93).

9.4. Cabera a licitante vencedora indicar previamente seu representante legal, devidamente
qualificado, com poderes para assinar 0 contrato, sendo que a docurnentacao comprobat6ria
ficara arquivada nos autos do processo licitat6rio, na Camara Municipal de Jacare i.

9.5. Quando da contratacao e no decorrer de sua execucao, independente da forrnal izacao
de instrumento, a Iicitante vencedora devera manter todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao apresentadas no processo licitat6rio.

9.6. Sera de cornpetencia da Adminlstracao, por interrnedio do Departamento Requisitante e
em ate 5 (cinco) dias contados da data de assinatura do instrumento contratual, indicar
expressamente nos autos da contratacao 0 nome, matr icula e cargo do servidor constante
em seu quadro funcional que ficara responsavel como gesto r do contrato ate sua final
execucao.

9.7. Quando a contratacao referir-se a execucao de obras de construcao ou de reforma , ou a
services tecnicos de engenharia, para inicio dos trabalhos a Iicitante vencedora devera :
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9.7.1 . comprovar que providenciou 0 registro perante 0 CREA da Anotacao de
Responsabilidade Teenica (ART) referente ao contrato, conforme determina a Resoluceo nO
425, de 18/12198, do CONFEA;

9.7. 2. no caso de execucao de obras, submeter a previa aprovacao da fiscalizacao a
indicacao de um engenheiro residente, obrigatoriamente acompanhada de cornprovacao da
habilitacao legal, 0 qual - se aprovado - devera permanecer no local de execucao das obras
em regime de tempo integral, respondendo por sua execucao em conjunto com 0

responsavel tecnico previamente indicado:

9.7.3. caso a empresa licitante e/ou responsavel tecnico sejam registrados ou inscritos em
Conselho Regional de outra [urlsdicao, devera comprovar a obtencao de visto do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Sao Paulo.

9.8. A inadirnplencia da Iicitante vencedora com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transfere 11 Administracao a responsabilidade por seu pagamento (arti90 71 ,
§ 1' , Lei n' 8.666/93).

9.9. Eventual contratacao irregular de trabalhador nao gerara, em hip6tese alguma, vinculo
de emprego com a Administracao Publica Municipal (enunciado n' 331 do TST - Tribunal Superior do

Trabalho).

10. VIGENCIA CONTRAT UAL

10.1. 0 objeto da licitacao sera prestado sob 0 regime de execucao indireta de empreitada
por preco global, devendo ser executado em conformidade com 0 Anexo I Objeto/Memorial
Descritivo, respeitando suas condicoes, bem como eventuais prazos constantes em
cronograma fisico-financeiro apresentado, quando houver.

10.1.1. 0 prazo de vigencia contratual sera aquele que estiver definido no preambulo deste
edital, sendo que, no caso de fornecimento, deverao ser observados os prazos e local(is) de
entrega, bem como outras caracteristicas especificas constantes no Anexo I
Objeto/Memorial Descritivo.

10.1. 2. Quando houver a necessidade de ernissao de ordem de service pela Adrninlstracao,
a licitante vencedora devera iniciar a execucao contratual no prazo definido no prearnbulo
deste edital, 0 qual sera contado a partir do dia seguinte ap6s 0 recebimento da mesma.

10.1.3. Quando houver cronograma fisico-financeiro, devera a licitante vencedora conc1uir
cada etapa prevista no cronograma nos prazos ali fixados, sendo necessario justificar
expressamente perante a Adrninistracao toda e qualquer eventual desconformidade.

10.2 . No que diz respeito ao encerramento do prazo de viqencia:
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10.2.1. quando 0 objeto tratar de prestacao de services especificos dentro de um prazo
determinado, seus prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega
admitem antecipacao ou prorroqacao, dentro dos Iimites legais, desde que tenha havido
previa justificativa devidamente autuada nos autos do processo de contratacao (al1i90 57. § 1°

e incises. Lei nO8.666/93);

10.2.2. no caso especifico de execucao de obras de construcao ou de reforma, serao
automaticamente acrescidos 90 (noventa) dias ao termo final do contrato, devendo para
tanto ser consideradas eventuais suspensoes, antecipacoes ou prorroqacoes (desde que
comprovadas pelas anotacoes do Diario de Obras), a titulo de "prazo de observacao" a que
se refere 0 artigo 73. inciso J, alinea "b", da Lei 8.666193, conforme facultado pelo § 3° desse
mesmo artigo;

10.2.3. quando 0 objeto trata r de prestacao de services de natureza continuada , podera
ocorrer a prorroqacao do prazo por iguais e sucessivos periodos , desde que a sornatoria
dos valores a serem despendidos nessas prorroqacoes nao ultrapassem 0 limite da
modalidade licitatoria originalmente adotada (artiqo 57, incise II, Lei n' 8.666/93) ;

10.2.4. quando 0 objeto tratar de fornecimento (parcelado ou nao) de bens , a vigencia do
contrato encerrar-se-a dentro do exercicio do credito orcamentario, nao sendo poss ivel 0

aditamento em prazo (artiqo 57, caput. Lei n' 8.666/93).

11. EXECUCAo CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO DE BENS OU SERVICOS

11.1. 0 objeto ou sua parcela, quando se tratar de fornecimento de bens , devera ser
entregue pela Iicitante vencedora, observando os prazos e local(is) de entrega, bem como
outras caracteristicas espec ificas constantes no Anexo I - ObjetolMemorial Descritivo.

11.2. Tanto para fornecimento de bens quanta para prestacao de services. 0 objeto sera
recebido e conferido pela Adrninistracao da seguinte maneira:

11.2.1. provisoriamente. mas com efeito imediato. ate 0 5° (quinto) dia util, e dentro desse
prazo devera ser verificada sua conformidade com a especiticacao constante no editaJ e
proposta comerciaJ, bem como, quando 0 caso. a correcao de eventual rnedicao e do
documento fiscal apresentado;

11.2.2. definitivamente. apos 0 recebimento provisorio, ressalvados os casos de incorrecao
no objeto ou no competente documento fiscal, quando interromper-se-a 0 prazo para a sua
reqularizacao,

11.3. 0 objeto , ou sua parcela, entregue ou executado em desacordo com as
especificacoes , contendo vlcios, defe itos, incorrecoes ou diverse das condicoes propostas,
devera ser objeto de revisao em ate 24 (vinte e quatro) horas, a part ir da comunlcacao feita
pela Administracao, sem qualquer onus adicional.
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11.3.1. Ullrapassado 0 prazo previslo na clausula supra sem que a Iicilanle vencedora lenha
alendido a comunicacao efeluada pela Administracao, serao lomadas as providenc ias para
a aplicacao das penalidades cabiveis, podendo ainda, no caso de fornec imenlo de bens, ser
efeluada a devolucao dos mesmos ao local de origem medianle remessa com frele a pagar.

11.3.2. Ainda no caso de fornecimenlo de bens, quando houver suspeitas quanlo a
qualidade do objeto ou de sua parcela, podera ser exigida a apresentacao de laudo ou
bolel im de analise expedido pelo responsavel tecnico da Iicilanle vencedora , ou outre
reconhecido e aceilo pela Administracao, referenle ao lole especifico enlregue, sem cuslos
adicionais para a Adrninistracao, ou ainda. se for de sua conveniencia, esla podera
assessorar-se de laboral6rio para obtencao de analise devendo. nesse caso, a licitante
vencedora arcar com os cuslos verificados.

11.4. Para os equipamenlos que necessilarem de instalacao, esla sera providenciada pela
Iicitanle vencedora, bem como sera providenciada, tarnbern, a devida orientacac aos futures
usuaries quanlo a utilizacao dos rnesrnos.

11.5. Duranle 0 periodo de garanl ia de bens ou de equipamenlos fornecidos, caso surja
algum problema em consequencia de defeilo de fabricacao, qualquer manutencao ou
assistencia tecnica preslada sera qratuita. nao cabendo nenhum onus a Adrninistracao.
inclusive a titulo de lransporte ou despesas com visilas de tecnicos.

11.6. Sera de cornpetencia da Admlnistracao a fiscalizacao das condicoes de execucao
conlralual, em especial no que diz respeilo a regularidade funcional, 0 que dar-se-a por
interrnedio do servidor que lenha sido indicado como geslor do contralo .

12. CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. As despesas decorrentes da execucao do objelo desla licitacao serao suportadas
pela(s) cotacaotees) orcarnentanats) indicada(s) no prearnbulo desle edilal.

12.1.1. para os exercic ios subsequentes, quando 0 caso, eventual atualizacao da dotacao
orcamentaria devera ser informada nos aulas da contratacao por mere aposl ilamenlo.

12.2. 0 valor do contrato sera aquele constante na proposta comercial da licitante
vencedora.

12.2.1. Sendo 0 caso, 0 valor a ser considerado sera aquele apresenlado na nova proposla
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) a quallenha side adjudicado 0

objelo da licitacao em decorrencia de empale tecnico ou ficlo .

12.3. Os pagamenlos serao etetuados por meio de Ordem Bancaria. dentro do prazo
eslabelecido no preambulo deste edital, tendo por base a falura extraida pela licilanle
vencedora devidamenle conferida pelo Selor Requisilanle e observados os criterios de
recebimenlo aplicaveis ao caso, conforme definido nesle edila l.
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12.3.1. Em qualquer situacao de pagamento devera ter havido previamente 0 recebimento
definitivo do objeto ou de sua parcela.

12.3.2. Nos casos em que for necessaria a rnedicao da execucao do objeto ou de sua
parcela, os pagamentos somente serao realizados ap6s a fiscalizacao conferir e aprovar
essa rnedicao.

12.4.0 atraso no pagamento irnplicara na aplicacao de juros morat6rios a fracao de 0,033%
ao dia calculado sobre 0 valor da parcela em atraso.

12.5. A qualquer tempo sera cabivel 0 reequilibrio-economico financeiro, desde que se
comprove documentalmente que foi afetada a parte financeira do contrato, bem como as
previsoes iniciais da Iicitante vencedora quanta aos seus encargos econornlcos e lucros
normais do empreendimento, observado 0 seguinte:

12.5.1. 0 pedido devera ser protocolado diretamente junto a Gerencia de Licitacoes e
Contratos, que encartara 0 mesmo nos autos do processo de contratacao;

12.5.2. para viabilizar a analise pelo setor tecnico compelenle . 0 pedido devera ser instruido
com docurnentacao comprobal6ria da sclicitacao, que demonstre claramente a variacao
verificada entre a situacao original e a atual, inclusive declinando os valores pretendidos;

12.5.3. uma vez deferido 0 pedido. total ou parcialmente. para efetiva aplicacao do novo
preco solicitado - 0 qual retroaqira a data do desequilibrio - cevera haver forrnalizacao
mediante assinatura de termo bilateral de adilamento;

12.5.4. 0 valor realinhado devera se basear no acima disposto, nao se tratando de mere
reajuste nem tampouco de aplicacao do preco praticado no mercado.

12.6. 0 valor contratado somente sera passive! de reajuste ap6s decorridos 12 (doze)
meses da data da contratacao, ou do ultimo reajuste, observado oseguinte:

12.6.1. 0 percenlua! a ser aplicado para reajuste sera decorrente do calculo da variacao
verificada no periodo vencido de acordo com 0 INPC/IBGE, ou, no caso de execucao de
obras de construcao ou reforma, da tabela que tenha side utilizada para composicao dos
precos originais pela Secrelaria de Infra-Estrutura Municipal do Municipio de Jacarei.

12.6.2. 0 reajuste sera aplicado sempre a partir do 13° (declrno-terceiro) rnes, devendo ser
considerado, para sua apuracao. a variacao dos indices mensais acumulados nos 12 (doze)
meses anteriores;

12.6.3. quando do calculo do reajuste devers ser abatida qualquer variacao decorrente de
eventual reequilibrio economico-financeiro concedido no periodo;
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12.6.4. 0 primeiro reajuste a ser aplicado sobre 0 valor do contrato devera retroag ir a data de
apresentac;:ii o da proposta comercial;

12.6.5. sua aplicacao sera formal izada por mera apostila, a ser providenciada pela Gerencia
de Licitacoes e Contratos (artigo 65, § 8°, Lei n' 8.666/93),

13. RESCISAO CONTRATUAL

13.1. A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara sua rescrsao, sem prejuizo da
eventu al aplicacao de penalidades , nos termos do Titulo 15 (artigo 77, Lei nO8 666/93),

13.2. Tarnbern podera haver a rescisao do contrato na ocorrencia de qualquer das hip6teses
previstas no artigo 78 da Lei nO 8,666/93 .

13.3. A rescisao podera se dar de modo unilateral ou amiqavel, conforme decorra de
inadimplemento das partes ou converuencia para a Administracao, respeitadas suas
conseque ncias legais (artiqos 79 e 80, Lei n' 8.666/93).

14. SANC;;OES ADMINISTRATIVAS

14.1. Na ocorrencia de inadimplemento injustificado no cumprimento do objeto, no caso de
sua execucao em desacordo com 0 especificado, ou quaisquer outras acoes ou ornissoes
que impliquem em descumprimento do ajuste, estara a licitante vencedora sujeita as
seguintes penalidades:

14.1.1. advertencia (artiqo 87, inciso I, Lei n' 8666/93);

14.1.2. multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre 0 valor da parcela do objeto
ainda nao cumprida, sendo que, para 0 caso especifico de atraso injustificado na sua
execucao, sera devida tarnbern multa de mora, calculada por dia de atraso da obriqacao nao
cumprida, na proporcao de 1% (um por cento) para atraso de ate 30 (trinta) dias, passando
a 2% (dois por cento) ap6s esse prazo (artigo 87, inc.so II, Lei nO8.666/93 e Decreto Municipal nO

133/93);

14.1.3. suspensao do direito de licitar e de contratar com 0 Municip io de Jacarei por periodo
a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta , respeitado
o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses (artigo 87, incise III, Lei nO8.666/93) ;

14.1.4 . declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Adrninistracao Publica
(artigo 87, inciso IV, Lei nO8.666/93).

14.2. As penalidades poderao ser cumuladas entre si ou aplicadas de forma aut6noma, de
acordo com a gravidade da conduta, sem prejuizo de possivel rescisao contratuaL
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14.2.1. A descricao pormenorizada dos motivos que ensejaram a aplicacao de qualquer
penalidade devera constar expressamente nos autos do processo de contratacao. ainda
que, no caso de execucao de obras de construcao ou de reforma, seja fundamentada em
anotacoes contidas no Diario de Obras.

14.2.2. A definicao da(s) penalidade(s) a ser(em) aplicada(s) sera de responsabilidade do
Presidente da Camara.

14.3. A aplicacao de quaisquer das penalidades inicia-se com a notiticacao a licitante
vencedora, descrevendo os fatos e indicando a penalidade que sera aplicada, abrindo-se 0

prazo de 5 (cinco) dias uteis para previa defesa. a excecao da penalidade de declaracao de
inidoneidade, cujo prazo sera de 10 (dez) dias uteis.

14.3.1. no caso de a empresa nao oferecer justificativa no prazo fixado para defesa previa
presurnir-se-ao verdadeiros e aceitos os termos da notificacao encaminhada;

14.3 .2. havendo rnanifestacao por parte da empresa suas arqumentacoes serao submetidas
a autoridade que decidiu pela aplicacao da penalidade, a qual podera manter ou
reconsiderar sua decisao;

14.3.3. mantida a decisao, sera entao a empresa notificada da efetiva aplicacao da
penalidade, abrindo-se prazo recursal, nos termos da Lei Licitat6ria.

14.4. As multas, a criterio da Administracao, poderao ser cobradas cumulativamente em
uma ou mais das seguintes formas:

14.4.1 . recolhidas atraves de deposito bancario na conta da Camara Municipal de Jacarei,
no prazo de 3 (tres) dias uteis da data de sua aplicacao, mediante guia de recolhimento
oficial que sera encaminhada a licitante vencedora;

14.4.2. descontadas de eventual pagamento devido a licitante vencedora;

14.4 .3. inscritas na Divida Ativa do Municipio para cobranca executiva;

14.4.4. cobradas judicialmente.

15. INFORMACOES SOBRE 0 CERTAME E IMPUGNACOES AO EDiTAL

15.1. Todas as inforrnacoes, esclarecimentos e elementos relativos a esta llcitacao e as
condicoes para atendimento das obriqacoes necessaries ao cumprimento de seu objeto,
serao atendidas exclusivamente quando a solicitacao for efetuada por escrito, devendo ser
encaminhadas a Comissao Permanente de Juigamento de l.icitacoes e protocolada junto a
Gerencia de l.icitacoes e Contratos, no prazo de ate 3 (tres) dias uteis antes da data
marcada para 0 recebimento dos envelopes, dentro do horarto normal de expediente.
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15.1.1. a consulta, como criterio de aceitabilidade, devera ser encaminhada em papel
timbrado, onde figure c1aramente 0 nome compl eto e endereco de seu formulador, devendo
ser ass inada pelo representante legal da empresa cons ulente e enderecada a Com issao
Permanente de Julgamento de t.icitacoe s:

15.1.2. a consulta sera recebida med iante protocolo, de modo que nao serao consideradas
aquelas encaminhadas por intermedio de fax ou atraves de e-mail, nem tampouco aquelas
corretamente apresentadas, mas recebidas intempestivamente, ou entregues em local
distinto do supra indicado;

15.1.3. nao serao respondidas solicitacoes an6nimas .

15.2. A Comissao Permanente de Julgamento de l. icitacoes respondera por escrito as
questces pert inentes a licitacao , assessorando-se das areas tecnicas quando necessario.
sendo que a copia do oficio sera juntada no respectivo processo licitatorio. apes ter sido
encaminh ado para ciencia de todas as Iicitantes.

15.3. Nao sera levada em cons ideracao nenhuma solicitacao verbal, quer seja consulta,
pedido de esclarecimento, reclamacao ou entendimento tecn ico.

15.4. Caso nao venha a ser formulado pelas licitantes, nenhum pedido de intorrnacao ou de
esclarecimento, pressupoe-se que os eleme ntos cont idos no edital sao suficientemente
claros e prec isos , nao cabendo posteriormente 0 direito a qualquer reclarnacao, seja a que
titulo for.

16.IMPUGNACC>ES AO EDITAL

16.1. A interposicao de eventuais irnpuqnacoes ao edital deverao ser encaminhadas a
Comissao Permanente de Julgamento de t.icitacoes e protocoladas junto a Gerencia de
Licitacoes e Contratos, dentro do horat io norm al de exped iente , observado 0 seguinte (artigo
41, §§ l ' e 2' , Le i n' 8 .666193):

16.1.1. sera franqueado aos interessados, desde a data do inicio do prazo para interposicao
de irnpuqnacoes ate seu termlno, vista aos autos do processos desta licttacao. em local e
horario a serem indicados pela Comissao Permanente de Julgamento de Licitacoes:

16.1.2. para efeitos de contagem do prazo para irnpuqnacao sera considerada Jicitante tod a
e qua lquer empresa que, tendo ou nao retirado 0 edital, possua condicoes de atender 0

objeto licitado;

16.1.3. a impuqnacao interposta por licitante, nos term os da Lei Licitatorta, devers ser
protocolada em ate 2 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habi litacao:
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16.1.4. qua lquer cidadao, desde que tenha adequado fundamento, tamrem e parte legiti ma
para apresentar irnpuqnacao ao prese nte edital, devendo protocolizar seu pedido em ate 5
(cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacao, sendo
que , neste case , a resposta a irnpuqnacao sera encaminhada em ate tres dias uteis:

16.1.5. os dema is casos de irnpuqnacao obed ecerao aos procedimentos e prazos
estipulados no art . 41, da Lei 8666/93, devendo observar, no que cab ive l, 0 disposto neste
Titulo.

16.2. A interposicao de impuqnacao por Iicitante nao a irnpedira de part icipar do certame ,
possuind o efeito suspensivo apenas no tocante aos atos que estejam diretamente
relacionados a materia impugnada.

16.3. Nao serao considerad as irnpuqnacoes encaminhadas por interrnedio de fax ou atraves
de e-mail, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas mas recebidas
intempestivamente ou em local distinto do indicado.

17. DISPOSlc;OES GERAIS

17.1. A Adrninistracao podera a qualquer momenta revogar a presente licitacao por razoes
de interesse publico decorrentes de fate superveniente devidamente comprovado, pert inente
e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamenlado.

17.2. Eo facultada a Comissao Permanente de Julgamenlo de t.icitacoes, ou autoridade
superior, em qualquer fase desla licitacao, a prornocao de diligencia dest inada a esclarece r
ou compl emenlar a instrucao do processo licitat6rio, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacao que deveria constar originalmenle dos documentos de habilitacao
ou das propostas comerciais.

17.3. Eo vedada a utilizacao de qualquer elemento, enteric ou fate sigiloso, secre ta ou
reservado que possa, ainda que indiretame nte. elidir 0 princip io da igualdade entre as
Iicitantes.

17.4. Eo proibido a qualquer licitante tentar impedir 0 curso normal do processo Iicitat6rio
mediante a utilizacao de recursos ou de quaisquer outros meios meramente protelat6rios,
suje itando-se 0 autor as sancoes legais e adm inistra tivas aplicaveis (artigo 93, Lei n' 8.666193).

17.5. Qualquer tentativa de uma licitante influenciar, por meios ilic itos ou desonrosos , a
Comissao de Licitacao no proce sso de julgamento das Proposlas result ara na sua
desclass iticacao.
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17.6. Antes do aviso oficial do resultado desta licitacao nao serao fornecidas, a ninquern,
quaisquer inforrnacoes referentes a adiudicacao do contrato ou a analise, avaliacao ou
cornparacao entre as propostas.

17.7. As Iicitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados
nas diversas fases do processo hcitatorio.

17.8. Decorrido 0 prazo de 30 (trinta) dias da publicacao da hornoloqacao do certame, a
Adrninistracao providenciara a destruicao dos envelopes e documentos que nao tenham
sido retirados pelas Iicitantes nao habilitadas ou classificadas.

17.9. Na contagem de prazos, tanto para fins de hcitacao quanto para fins de contratacao,
excluir-se-a 0 dia do inicio e incluir-se-a 0 dia do vencimento, observado 0 seguinte (al1igo 110

e paraqrafo unico , Lei n' 8.666/93 ):

17.9.1 . serao sempre considerados dias consecutivos, exceto quando expressamente haja
disposicao em contrario;

17.9.2. so se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente nas dependencias da
Camara Municipal de Jacarei;

17.9.3. 0 mesmo principio sera aplicado para os casos de contagem regressiva de prazos,
devendo ser considerado como horatio limite 0 fim do expediente do dia imediatamente
anterior ao do final dessa contagem.

17.10. as autos da Iicitac;:ao sao puhlicos, sendo tarnbern publicos todos os atos relativos ao
procedimento, salvo quanto ao conteudo das propostas ate a respectiva abertura (artiqos 79 e
80, Lei n' 8 .666/93).

17.10.1. Sera franqueada vista dos autos a qualquer interessado sempre que os mesmos
estiverem disponiveis para tanto na Gerencia de Licitacoes e Contratos.

17.10.2. Eventual pedido para extracao de copias somente sera analisado quando a
soticitacao for efetuada por escrito, devendo a mesma ser encaminhada a Comissao
Permanente de Julgamento de t.icitacoes.

17.12. a veiculo oficial de divulqacao da Adrninistracao e 0 "Boletim Oficial do Municipio de
Jacarei", distribuido semanalmente, e atraves do qual dar-se-a toda a publicidade
obriqatoria relativa a licitacao (artiqo 6' , inciso XIII, Lei n' 8.666/93).

17.12.1. Fica constituido como obriqacao das Iicitantes 0 acompanhamento das publicacoes
contidas no Boletim Oficial do Municipio de Jacarei.
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CAMARA MUNI CI PAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1 BERDADE

17.12.2. Ressalvadas as decisoes cuja publicacac na Imprensa Oficial seja obrigat6ria. a
criterio da Comissao Permanente de Julgamento de Licitacoes tais decisoes poderao
tambern ser divulgadas da seguinte forma:

a) nas sessoes de abertura de envelopes;

b) por qualquer outro meio que permita a cornprovacao inequivoca do recebimento da
cornunicacao pelas Iicitantes.

17.12.3. A disponibilizacao do Boletirn Oficial do Municipio de Jacarei se da atraves da
forma impressa. podendo ser retirado gratuitamente na Gerencia de Atendimento ao
Cldadac (Protocolo) da Prefeitura Municipal, situada na Praca dos Tres Poderes. 73,
Jacarei, SP. nas dependencies da Camara Municipal de Jacarei, situada na Praca dos Tres
Poderes, 74, Jacarei, SP, bem como ser acessado atraves do site do Municipio de Jacarei,
atraves do seguinte link: http://www.jacareLsp.gov.br .

17.13. Os casos omissos serao analisados e decididos pela Comissao Permanente de
Julgamento de t.icitacoes, eventualmente ouvidos os orqaos tecnicos e especializados, em
especial a Consultoria Jurldica, e as decis6es da Comissao serao ratificadas pela autoridade
superior.

17.14. Para conhecimento do publico expede-se 0 presente edital 0 qual, alern de
encaminhado as empresas convidadas, sera afixado de forma resumida no quadro de
avisos situado no pavimento terreo da Camara Municipal de Jacarei (artigo 22. § 3°. Lei nO
8.666193).

Andrela ado Cesar Mota
Comissao Permanente de Julgamento De Licitac oes

Presidente

r GlJ5, 0')
c L Miriam de Nigris Lourenc;o de Oliveira. ,',"',-' \J"""~ Gerente de Licitacoes e Contratos

"-- J , r~ ; '-' . \
, .. n'~ • ,J•• '
\...U"'" a \ \S\ ' ."

~ ..e
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CAMARA MUNI CIPAL DE JACAREi
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APENDICE 1

DOCUMENTAl;AO RELATIVA A HABILlTAl;AO

Para habilitacao na licitacao sera exigida cornprovacao da habilitacao juridica. regularidade
fiscal, qualiticacao tecnica e outras cornprovacoes, conforme discriminado neste apendice,
apresentados em envelope fechado e devidamente lacrado, indevassave l, trazendo em seu
exterior os dizeres de identiticacao da Iicitante e aqueles pre-estabelecidos neste edital.

Todos os documentos farao parte integrante do processo de ticitacao, devendo ser
apresentado em uma unica via e poderao ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia legivel autenticada ou publicacao em orgao da Imprensa Oficial, desde
que nao contrarie eventuais deterrninacces constantes no corpo do proprio documento .

Todos os documentos supra referidos deverao ser redigidos em portuques, ressalvando-se
expressoes tecnicas de uso corrente, de forma perfeitamente legivel. sem rasuras , borroes,
ernendas, entrelinhas . ornissoes ou mesmo partes essenciais escritas a margem dos textos.

No caso de documentos produzidos em outro pais, deverao ser autenticados pelo respective
consulado e traduzidos para 0 portuques por tradutor juramentado.

Para 0 procedimento licitatorio sera considerada como valida pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da respectiva ernissao, a certidao que nao apresentar prazo de
validade , exceto se anexada legisla9ao especifica para 0 respectivo documento, bem como
respeitada a especificacao relativa a Certidao Negativa de Falencias e Concordatas, quando
exigivel . a qual devera ter sido expedida com data nao superior a 60 (sessenta) dias
anteriores a data limite para 0 recebimento das propostas da presente licitacao.

Em todas as hipoteses referidas neste apendice, nao serao aceitos protocolos ou
documentos com data de validade vencida.

A Comissao Permanente de Julgamento de l.icitacoes autenticara as copias dos
documentos apresentados, desde que devidamente acompanhado de seu original.

Toda docurnentacao da Iicitante devera se referir ao nurnero de CNPJ da pessoa juridica
que efetivamente ira fornecer 0 bem ou prestar os services, quer seja matriz, quer seja filial
(artigo 75. § 1' . Lei n' 10.406/02 - C6digo Civil Brasueuo).

Todos OS documentos apresentados em sede de habilitacao nao deverao conter rasuras ou
emendas; nao serao aceitos documentos incompletos, contendo vicios ou defeitos que
impossibilitem ou dificultem 0 seu entendimento.
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CAMARA MU NICIPAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1BERDADE

A licitante que vier a efetivar 0 contrato com a Camara Municipal de Jacarei sera obrigada a
manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriqacces
assumidas, todas as condicoes de habihtacao e qualiticacao que trata este apendice,

A docurnentacao relativa ahabilitacao e a seguinte:

1. registro de empresario, se 0 caso, na forma do artigo 967 do Codiqo Civil Brasileiro;

2. ate constitutivo, estatutos ou contrato social em vigor (consolidado ou nao) com suas
ultirnas alteracces, devidamente registrados no caso de sociedades comerciais; quando
sociedades por acoes, tais documentos deverao estar acompanhados da ata
regularmente arquivada da assernbleia da ultima eleicao de seus administradores;
quando se tratar de outros tipos de pessoa juridica cujo corpo diretor seja designado por
meio de ata, copia desta tarnbern devera ser apresentada;

3. prova de inscricao do ate constitutivo em Cartorio de Registro de Pessoas Jurldicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4. decreta de autorizacao em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ate de registro ou autorizacao para funcionamento. expedido por
orgao competente;

5. prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, atraves de Certidao Conjunta
Negativa de Oebitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao:

7. prova de regularidade peranle 0 FGTS, atraves de certidao em vigor expedida pela Caixa
Econ6mica Federal, demonstrando situacao regular quamo aos recolhimentos;

8. prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justir;:a do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT (Lei nO12.440/11);

9. declaracao da empresa nos exatos lermos do modelo constante do Apendice 2, podendo
ser apresentada em formulario proprio do Municipio, ou compativel, desde que possua 0

mesmo formato, todos 05 itens, e na mesma ordem constante no citado modelo;

10. no caso especifico de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
devera ser apresentada declaracao informando que no decorrer do unimo mes nao houve
o desenquadramento de sua condir;ao, nao tendo a mesma incorrido em nenhuma das
situar;i5espre vistas no att igo 3", § 4°, incisos I a X, da Lei Complementar nO123, de 14 de
dezembro de 2006 (artigo 3°. § 6' . Lei Complementar n° 123/06).
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10.1. a falla de apresentacao da declaracao especificada nesle ilem nao inabilitara
alicilanle, entretanto a mesma nao tara jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei
Complemenlar nO 123/06 - Eslalulo Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte.

11. declaracao indicando 0 nome da(s) pessoa(s) responsave his) para forrnalizacao do
conlralo, na qual devera constar a nacionalidade, estado civil, cargo que ocupa na
empresa , nurnero e 6rgao emissor da cedula de idenl idade (RG), nurnero do CPF e
endereco residencial complelo, sendo que:

11.1. quando nao se lralar dots) pr6prio(s) represenlanle(s) legal(is) da empresa , nos
lermos do conlralo social, alern da declaracao supra devera ser apresenlada tarnbern
procuracao especifica com poderes para forrnahzacao de contratos:

11.2. a falta de apresentacao da declaracao especificada nesle ilem nao inabilitara a
licitante, implicando tao-sornente que 0 contrato a ser formalizado com a licilanle vencedora
sera confeccionado em nome dots) represenlanle(s) legal (is) da empresa .

11.3. ateslado de participacao na visila tecnica.

11.4. cornprovacao, em nome da empresa , de aptidao para alender 0 objelo da licitacao
atraves de Atestado de Capacidade Tecnlca Operacional em Serviens de Man utenc;ao
Corretiva , que demonslre que ja realizou anleriormenle a execucao de objelo similar com
caracleristicas e quanl idades compal iveis ao Iicilado;

11.4.1.0 Aleslado de capacidade Tecnica devera apresenlar:

a) nome da contratante ;
b) periodo dos services atestados :
c) local de prestacao dos services:
d) identiticacao do conlralo (tipo ou natureza):
e) servicos execulados (com respeclivos lola is);
f) nome dots) responsavel tis) tecnlcots):

OBSERVAQOES:

A - Caso nao seja exigivel da licilanle possuir algum dos documenlos elencados em funcao
de alividade especifica que exerca, devera ser apresenlada declaracao em nome da empresa
nesse sentido.

B - Mesmo as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverao
apresenlar a documentacao relaliva a regularidade fiscal, ainda que hajam restricoes.
impropriedades ou pendenclas na citada docurnentacao (como, par exemplo, certidao posiliva
ao mves de negaliva).
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CAMARA MUN ICIPAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1BERDADE

APENDICE 2

DECL ARA<;;Ao

A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nO(NUMERO DO CNPJ), com
sede na (ENDERECO COMPLETO), aqui representada por (NOME E QUALIFICACAo DO
REPRESENTANTE LEGAL), para fins de participacao no procedimento licitat6rio supra
rnencionado, e em cumprimento a legislal;iio e regulamentos vigentes , as quais se submete,
declara que:

1. nao esta impedida de contratar com a Adrninistracao Publica, direta ou indireta;

2. nao foi declarada inid6nea pelo Poder Publico, em nenhuma esfera:

3. nao existe fate impeditivo a sua habilitacao:

4. nao possui, entre os proprtetarios, nenhum titular de mandato eletivo:

5. nao possui no quadro de funcionar ios menores de 18 anos em trabalho noturno, perigos ou
insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho. salvo na condlcao de
aprendiz, a partir dos quatorze anos (artigo 27, incise V, Lei n° 8.666/93);

6. que cumpre as normas relativas a sauoe e a sequranca do trabalho de seus
empregados ,excluindo no que se refere a este aspeclo quaisquer responsabilidades da
Camara Municipal de Jacarei;

7. que examinou todos os documenlos apresentados, bem como as especiticacoes
tecnicas.tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto. e que
esta ciente de que nao pcdera , sob as penas da lei, alegar desconhecimento para atteracao
de sua proposta ou para 0 cumprimento do objeto desta licitacao:

8. que, caso venha a apresentar 0 Certificado de Registro Cadastral do Municipio de Jacarei
para participacao desta licitacao, nao existem fates supervenientes a data de expedicao do
CRC que venham a impossibilitar sua habihtacao (artigo 32, § 2°, Lei nO8.666/93).

9. Data:__'_ _ 1__

(NOME DA EMPRESA) - CNPJ/MF nO(NUMERO DO CNPJ)
(Representante Legal da empresa)

Assinalura: --=---=-c=---===-=-=--...,--,,---...,-...,--,-....,-=-=-=-===-,---
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APENDICE 3

CLAuSU LAS E CONDI<;OES PARA ELABORA<;AO DA PROPOSTA COMERCIAL

Os documentos que cornpoern a proposta deverao estar encerrados em envelope da
empresa, fechado e devidamente lacrado, indevassavel, trazendo em seu exterior os dizeres
de identificacao da Iicitante e aqueles pre-estabelecidos neste edital.

A proposta comerc ial de cada proponente devers ser apresentada em 1 (uma) via, sendo
que a mesma devera estar devidamente datada, rubricada e assinada pelo responsavel
legal da empresa licitante.

A proposta devera ser apresentada, sem rasuras ou emendas, conforme 0 Anexo III
Proposta Comercial, ou impressa compativel, desde que possua 0 mesmo formato , todos
os itens, e na mesma ordem constante do citado anexo. Nao serao aceitas propostas
manuscritas (se ilegiveis), incompletas ou cujo objeto ou conc icoes, total ou parcialmente ,
nao correspondam exatamente ao objeto licitado.

Os valores apresentados na proposta comercial devem se referir ao dia de sua
apresentacao perante a Comissao Permanente de Julgamento de Licitacoes, 0 qual sera
considerado como data de referencia.

Todos os precos deverao estar grafados em Reais (RS), nao sendo permitida a execucao de
arredondamentos quando de eventual multiolicacao ou somat6ria dos valores.

Na proposta comercial devera constar:

a) valores unitarios para cada item de material, service ou obra constantes nas planilhas
oferecidas (Anexo III - Proposta Cornercial):

b) quando 0 caso, valor total dos itens. que devers ser obtido atraves do resultado da
rnultiplicacao dos quantitativos constantes nas planilhas pelos valores unitarios correlatos;

c) preco total global, que devera ser obtido atraves da soma dos precos totais dos itens;

d) quando 0 caso, e se 0 Anexo III - Proposta Comerc ial assim 0 exigir, devera ser
apresentada a marca do produto.

Quando a licitante se tratar de cooperativa . atern do supra determinado, devera apresentar
sua proposta acompanhada de planilha de cornposicao de custos que devera conter 0 valor
exato referente ao custo com mao-de-obra. bem como a discrirninacao dos materiais a
serem fornecidos e os equipamentos a serem ulilizados na prestacao dos services . com
respectivos valores a serem excluidos da base de calculo de contnbuicao , em conformidade
com a leqislacao pertinente.
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CAMARA MUNI CI PAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1 BERDA DE

A validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da entrega dos
documentos e proposta, que, para lodos os efeilos, sera considerada a dala designada para
a apresentacao dos envelopes,

o preco apresentado devera ser fixe e irreajustavel. jil contemplando eventuais descontos
concedidos, bem como todos as custos diretos e indiretos porventura decorrenles au de
qualquer forma relacionados com a perfeita e integral execucao do objelo licitado, tais como,
a titulo de exemplo: impastos, taxas, fretes, materiais, equipamenlos , ferramentas, mao de
obra, consultorias, seguros, etc.

Quando 0 Anexo I - Objeto/Memorial Descritivo exigir a apresentacao de cataloqots), este(s)
deveratao) ser apresentado(s) juntamente com a Anexo III - Proposta Comercial, inclusive
dentro do mesmo envelope .

Ja nos casos em que a Anexo I - Objeto/Memorial Descritivo exiqrr a apresentacao de
amostras, estas deverao ser apresentadas no momenta de entrega dos envelopes, antes da
abertura da licitacao.

No caso especifico em que 0 objeto Iicitado referir-se a execucao de obras de construcao au
de reforma, juntamente com a proposta comercial devera ser apresentado, devidamente
preenchido, a cronograma fisico-financeiro, devendo ser observados a ordem e percentual
eventualmenle indicados no Anexo I - Objeto/Memorial Descritivo, distribuindo a execucao
da obra pelo prazo necessaria.
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PALAcIO DA L1BERDADE

APENDICE 4

CONTRATO N° _ _ /(ANO)

PREAMBULO CONTRATUAL

Processo ( nO)
Convite ( nO)
Departamento Requisitante ('-__

CONTRATO QUE ENTRE 51 FIRMAM A
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi E A
EMPRE5A (NOME DA EMPRE5A)

Por este instrumento contratual, de um lade a CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi, pess oa
juridica de direito pub lico interno, insc rito no CNPJ/MF sob nO 50.4 37.516/0001 -76 , sediada
na Praca dos Ires Poderes , 74, Centro , Jacarei , SP , CEP 12.327-901 , neste ato
representada por seu Pres idente, sr. ARILDO BATISTA, brasile iro , casado, portador da
cedula de identidade RG nO 17.150.882-8 SSP/SP. ins crito no CPF/MF sob 0 nO
050.8 15.478-24 , doravante denominado simplesmenle CONTRATANTE, e de outro lade a
empresa (NOME DA EMPRESA), (OUALIFICAC;;AO), neste ato representada pelo(a) sr(a).
(REPRESENTANTE DA EMPRESA), (OUALIFICAC;;Ao ), doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, com fundamento na Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 ,
tern entre si justa e acertado 0 presente contrato, lavrado em decorrencia do procedimento
licitat6rio em epigrafe , ao qual se vincula de modo inseparavel, e que sera regido mediante
as defin icoes deste prearnbulo contratual, bem como as clausulas e condicoes especificadas
no contrato padronizado CT - CV - 001, devendo ser observado especialmente 0 segu inte :

- Objeto: Contratacao de empresa especializada em rnanutencao corret iva no
condicion ador de ar central do Plenario do Legislativo. Equipamento: SELF MODELO
DBSCA035265 - MARCA BRYANT, com fornecimento de compressor Danfoss Modelo
SM185S3CC , contatora de 65 e 18 amperes, rele terrn ico 12 a 18 amperes , troca do
Aletado do condensador e do comando eletrico, troca da correia da evaporadora e
Retrofit do gas refrigerante. Retro fit: subst itu icao do R-22 por ISCEOW " M099T" por se
tratar de um fluido refrigerante que nao degrada a camada de ozon ic (ecologicamente
correto).

II Valor total: (valor e valor por extenso).

III Prazo de vigencia contratua l: 12 (doze) meses.

IV Dotacao toes) orcarnentarlats): _
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v - Nota(s) de empenho: nO(numero). emitida(s) em (data).

VI - Prazo de pagamento e forma de contagem :

a) 0 pagamento sera efetuado pela Tesouraria da Camara Municipal de Jacarei,

atraves de boleto, depo sito ou transferencia bancaria, em ate 10 (dez) di as uteis

posteriores ao recebimento da Nota Fiscal/Fatura e instalacao e execucao dos

services .

b) Os precos contratados terao seus valores fixados em reais, nao comportando

reajuste. Ao se constatarem erras ou rasuras na Nota Fiscal ou Fatura de services.

nao ocorrera a incidencia de correcao monetaria, juros ou multas, ate que sejam

efetuad as as devidas correcces.

c) 0 atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE irnplicara 0 acrescirno de juras

compen satorios a fracao de 0,033% ao dia, salvo a incidencia no item VI, " b" , que

desobriga 0 pagamen to de correr;:a 0 monetaria, juros ou multas pela

CONTRATANTE.

VI .- Data da Proposta Comercial: (data).

VII - Prazo da Ordem de Service: 03 (tres) dias uteis a co nta r da assinatura do contrato.

Para efeitos de CIENCIA E NOTIFICACAO, em obediencia ao disposto na Resotucao n°
08/2004 (TC-A 013819/026/03), que aprovou as Instrucoes n° 01/2004 e 02/2004, as quais
introduziram Emendas Aditivas as lnstrucoes n° 01/2002 e 02/2002, quando do eventual
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrucao e
julgamento, as partes declaram-se CIENTES e NOTIFICADAS para acompanhar todos os
atos da tramitacao process ual, ate julgamento final e sua publicacao e, se for 0 caso e do
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 0 direito da defesa ,
interpor recursos e 0 mais que couber. Outrossirn. declaram estar cientes , doravante, de que
todos os despachos e decisoes que vierem a ser tomados em funcao do eventua l
encaminhamento relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial do
Estado , Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
de conform idade com 0 artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a part ir de entao , a contagem dos prazos processuais.

E, por estarem assim justos e contratados, as partes contratantes declaram ciencia de que
deverao obedecer as clausulas consta ntes no contrato padron izado referente ao CT - CV 
001, que faz parte integrante e indissociavel deste prearnbulo contratual, de modo que
rubricam e assinam 0 presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e forma, na
presence das testemunhas infra-assinado.

· 30·

Praca dos 'rres Poderes. 74. Centro. Jacare i. SP· CEP 12 327·9010 • Fone I Fax (1213955·2200
http·l/www.j acarel.sp leg .br

~ V l .8a

cr -\J



CAMARA MUNI CIPAL DE JACAREi

PALACIO DA L1BERDADE

Jacarei, (data).

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
AR ILDO BATISTA

(NOME DA EMPRESA)
(Nome do Representante)

TESTEMUNHAS

APENDIC E 5

CONTRATO CT-CV-001

2.2.2. para os exercicios subsequentes. quando
o caso, eventual atuanzacao de dotacao
orcamentana devera ser informada nos autos da
contratacao por mero apostilamenlo.

2.3. 0 pagamenlo sera efeluado por meio de
Ordem Bancaria, no prazo definido no prearnbulo
contratual, tendo por base a fatura extraida pela
CONTRATADA devidamente conferida pelo
Setor Requisilanle e observados os crlterlos de
recebimento aplicaveis ao caso.

CONTRATOPADRONIZADOPARA L1CITAl;:CES NA MODALIDADE CONVITE
Clausula Prime ira 2.2.1. para o presenle exercicio, e proporcional
Objeto e seus elementos caracteristicos ao mesmo. 0 suporte dar-se-a conforme a(s)

notats) de empenho indicadas no prearnbulo
contralual;o objeto do conlrato e aquele definido no

procedimento licitatono que Ihe deu origem, em
especial seu Anexo I Objeto/Memorial
Descrilivo, devendo ser cumprido nos lermos da
proposla comercial apresenlada.

Clausula Segunda
Valor e condic;6es de pagamento

2.1. 0 valor total do presents contrato, nos
lermos da leqislacao vigente, e conforme a
proposla comercial apresenlada pela
CONTRATADA e aquele definido no prearnbuio
contratual.

2.1.1. Nesse valor [a se enconlra compulado e
diluido 0 custo total do objelo contratado,
envolvendo lodos os onus decorrentes de
despesas diretas e indiretas. mesmo que nao
lenham side aponlados expressamenle pelas
partes.

2.2. As despesas decorrentes da execucao do
objelo desle contrato serao suportadas peiats)
dotacaotoes) orcarnentarlats) indicada(s) no
prearnbulo contralual.

2.3.1. Em qualquer situacao de pagamento
devers ter havido previamente 0 recebimento
deflnitivo do objeto ou de sua parcela.

2.3.2. Nos casos em que for necessaria a
meoicao da execucao do objeto ou de sua
parcela, 0 encaminhamento das faturas para
pagamentos somenle serao realizados apes a
fiscalizacao conferir e aprovar a correspondenle
medica o.
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CAMARA MUNI CIPAL DE JACAREi

PALAcIO DA L1BERDADE

2.4. 0 atraso no pagamento irnplicara na
aplicacao de juros moratorios a fracao de
0,033% ao dia calculado sobre 0 valor da parcela
em atraso.

2.5. Nenhum acrescirno no valor do contrato sera
pago sem a existencia de termo de aditamento,
quer seja bilateral ou unilateral, e com previa
ernissao de nota de empenho em valor suficiente
que suporte tal despesa.

2.6. A qualquer tempo sera cabrvet 0

reequillbrioeconomico financeiro, desde que se
comprove documentalmente que foi afetada a
parte financeira do contrato, bem como as
previsOes iniciais da CONTRATADA quanta aos
seus encargos economicos e lucros normals do
empreendimento, observado 0 seguinte:

2.6.1. 0 pedido devers ser protocolado
diretamente junto a Gerencia de Licitacoes e
Contratos, que encartara 0 mesmo nos autos do
processo de contratacao;

2.6.2. para viabilizar a analise pelo setor tecnico
competente, 0 pedido devers ser instruido com
documentacao cornprobatoria da sohcitacao, que
demonstre claramente a vanacao verificada entre
a situacao original e a atual, inclusive declinando
os valores pretendidos;

2.6.3. uma vez deferido 0 pedido, total ou
parcialmente, para efetiva aplicacao do novo
preco solicitado - 0 qual retroagira a data do
desequilibrio devera haver tormahzacao
mediante assinatura de termo bilateral de
aditamento;

2.6.4. 0 valor realinhado devera se basear no
acirna disposto, nao se tratando de mero reajuste
nem tampouco de aplicacao do preco praticado
no mercado.

2.7. 0 valor contratado somente sera passiveI de
reajuste apes decorridos 12 (doze) meses da
data da contratacao, ou do ultimo reajuste,
observado 0 seguinte:

2.7.1. 0 percentual a ser aplicado para reajuste
sera decorrente do calculo da variacao verificada
no periodo vencido de acordo com 0 INPC/IBGE,

ou, no caso de execucao de obras de construcao
ou reforma, da tabela que tenha sido utilizada
para cornposicao dos precos originais pela
Camara Municipal de Jacarei.

2.7.2. 0 reajuste sera aplicado sempre a partir do
13° (decimo-terceiro) rnes, devendo ser
considerado, para sua apuracao, a varlacao dos
indices mensais acumulados nos 12 (doze)
meses anteriores;

2.7.3. quando do caiculo do reajuste devera ser
abatida qualquer variacao decorrente de
eventual reequili brio econOmico-financeiro
concedido no periodo;

2.7.4. 0 primeiro reajuste a ser aplicado sobre 0
valor do contrato devera retroagir a data de
apresentacao da proposta comercial;

2.7.5. sua apticacao sera formalizada por mera
apostila, a ser providenciada pela Gerencia de
l.icitacces e Contratos .

Clausul a Terceira
Vigimcia con t ratual

3.1. 0 objeto contratado sera prestado sob 0

regime de execucao indireta de empreitada por
preco global, devendo ser executado em
conformidade com 0 definido no procedimento
licitatorio, em especial seu Anexo I
Objeto/Memorial Descritivo, respeitando suas
condlcoes. bem como eventuais prazos
constantes em cronograma fisico-financeiro
apresentado, quando houver.

3.1.1. 0 prazo de viqencia contratual sera aquele
definido no prearnbulo contratual, sendo que, no
caso de fornecimento, deveriio ser observados
os prazos e local(is) de entreqa, bem como
outras caracteristicas especificas constantes no
Anexo I - Objeto/Memorlal Descritivo.

3.1.2. Quando houver a necessidade de ernissao
de ordem de service pelo CONTRATANTE, a
CONTRATADA devers iniciar a execucao
contratual no prazo nela definido, 0 qual sera
contado a partir do dia seguinte apes 0

recebimento da mesma.
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3.1.3. Quando houver cronograma
fisicofinanceiro, devera a CONTRATADA concluir
cada etapa prevista no cronograma nos prazos
ali fixados, sendo necessario justificar
expressamente perante 0 CONTRATANTE todo
e qualquer eventual atraso.

3.2. No que diz respeito ao encerramenlo do
prazo de vigencia:

3.2.1. quando 0 objelo tratar de prestacao de
services especificos dentro de um prazo
delerminado, podera ocorrer a antecipacao ou
prorroqacao do prazo contratual, denlro dos
limiles legais, desde que tenha havido previa
juslificaliva devidamenle autuada nos aulas do
processo de contratacao:

3.2.2. no caso especifico de execucao de obras
de construcao ou de reforma, serao
aulomalicamenle acrescidos 90 (noventa) dias
ao lermo final do contrato, devendo para lanto
ser consideradas evenluais suspensoes,
antecipacoes ou prorroqacoes (desde que
comprovadas pelas anotacoes do Oiarto de
Obras), a l itulo de "prazo de observacao" a que
se refere 0 artigo 73. incise I, alinea "b", da Lei
8.666/93 , conforme facullado pelo § 3° desse
mesmo artigo;

3.2.3. quando 0 objeto lratar de prestacao de
services de natureza continuada, podera ocorrer
a prorroqacao do prazo por iguais e sucessivos
periodos, cesce que a somatona dos valores a
serem despendidos nessas prorroqacoes nao
ultrapassern 0 limite da modalidade Iicilat6ria
originalmenle adotada;

3.2.4. quando 0 objelo lratar de fornecimento
(parcelado ou nao) de bens, a vigencia do
contrato encerrar-se-a dentro do exercicio do
credlto orcarnentario. nao sendo possivel 0

aditamenlo em prazo.

ctausuta Quarta
Execu c;ao cont ratua l para Fornecimento de
Bens ou Serv ic;os

4.1. 0 objelo ou sua parcela, quando se tratar de
fornecimento de bens, devera ser enlregue pela
CONTRATADA observando os prazos e local(is)

de entrega, bem como outras caractertsticas
especificas constantes no Anexo I 
Objeto/Memorial Descritivo.

4.2. Tanto para fornecimenlo de bens quanta
para prestacao de services, 0 objelo sera
recebido e conferido pelo CONTRATANTE da
seguinte maneira:

4.2.1. provisoriarnente. mas com efeilo imediato,
ale 0 5° (quinto) dia utiI. e dentro desse prazo
devers ser verificada sua conformidade com a
especificacao constants no edilal e proposla
comercial, bem como, quando 0 caso, a correcao
de eventual rnedicao e do docurnento fiscal
apresenlado;

4.2.2. definilivamenle, apes 0 recebimenlo
provis6rio, ressalvados os casos de incorrecao
no objelo ou no cornpetente documento fiscal,
quando interrornper-se-a 0 prazo para a sua
regulariza<;:ao.

4.3. 0 objeto, ou sua parcela, entregue ou
execulado em desacordo com as especincacoes,
conlendo vtcios, defeitos, incorrecoes ou diverse
das condicoes propostas, devera ser objeto de
revisao em ate 24 (vinle e quatro) horas, a partir
da cornunicacao feila pete CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional.

4.3.1. Ultrapassado 0 prazo previsto na clausuta
supra sem que a CONTRATADA lenha atenotdo
a ccmunicacao efeluada pelo CONTRATANTE,
serao tomadas as providencias para a aplicacao
das penalidades cablveis, podendo ainda, no
caso de fornecimento de bens, ser efetuada a
devolucao dos mesmos ao local de origem
mediante remessa com frele a pagar.

4.3.2. Ainda no caso de fornecimenlo de bens,
quando houver suspeilas quanta a qualidade do
objelo ou de sua parcela, podera ser exigida a
apresentacao de laudo ou boletim de analise
expedido pelo responsavel tecnlco da
CONTRATADA, ou outre reconhecido e aceito
pelo CONTRATANTE, referenle ao lote
especifico entregue, sem custos adicionais para
o CONTRATANTE, ou ainda, se for de sua
conveniencia. este podera assessorar-se de
laboratorlo para obtencao de analise devendo,
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nesse caso, a CONTRATADA arcar com os
custos verificados.

4.4. Para os equipamentos que necessilarem de
instatacao, esta sera providenciada pela
CONTRATADA, bem como sera providenciada,
tambern , a devida orientacao aos futuros
usuaries quanto autifizacao dos mesmos.

4.5. Duranle 0 periodo de garanlia de bens ou de
equipamenlos fornecidos, caso surja algum
problema em consequencia de defeito de
fabricacao, quatquer rnanutencao ou assistencia
tecnica prestada sera gratuila, nao cabendo
nenhum Onus ao CONTRATANTE, inclusive a
titulo de lransporte OU despesas com visilas de
tecnicos.

4.6. Sera de cornpetencia do CONTRATANTE a
fiscalizacao das condicoes de execucao
contratual, em especial no que diz respeilo a
regularidade funcional, 0 que dar-se-a por
interrnedio do servidor que tenha side indicado
como gestor do contrato.

ctausuta Quinta
ExecUl;ao contratual para Obras de
construcao ou de Reforma

5.1. A CONTRATADA devera apresenlar,
quando do inlcio da execucao da obra, os
equipamentos mlnimos necessaries para
completa execucao do objeto contratado,
conforme onentacao da Camara Municipal de
Jacarel.

5.2. Com relacao ao canteiro de obras:

5.2.1. 0 local escolhido para a construcao do
canteiro de obras devera ser aprovado pela
fiscalizacao. nao cabendo ao CONTRATANTE,
em hipOlese alguma, 0 onus decorrenle de
locacao. rnanutencao e acesso da area
escolhida;

5.2.2. opcionalmente. a criterio da fiscahzacao, a
CONTRATADA podera alugar um irnovel como
canteiro, 0 qual devers possuir area e
instatacoes mlnimas indispensaveis para
operacionalizacao da obra;

5.2.3. no decorrer da obra ficarao por conta e a
cargo da CONTRATADA 0 fornecimento do
mobiliario nece ssario a fiscahzacao e a Iimpeza
das instalacoes . moveis e utensilios das
depende ncias e a reposicao do malerial de
consumo necessario (recarga de extintor ,
produtos para higiene pessoal e do ambiente,
etc).

5.3. No que diz respeito a seus funcionarios, a
CONTRATADA:

5.3.1. devera efeluar 0 req istro em carteira
profissional, desde a data de inlcio da execucao
do contrato, de lodos os empregados utilizados
para consecucao do objeto, responsabilizandose
por todos os encargos trabalhistas.
previdenciarios, fiscais, cornerciais, medicos e os
decorrenles de controle medico de saude
ocupacional;

5.3.2. oevera fornecer junto a Camara Municipal
de Jacarei no maximo em ale 10 (dez) dias do
inlcio da execucao contratual, a relacao dos
funcionarios que estarao trabalhando na frenle
de services, indicando nome e funcoes de cada
urn, registro do empregado, nurnero e sene da
CTPS (Carteira de Trabalho da Previdencia
Social), atualizando as informacees quando da
substituicao, admissao e dernissao de
empregados;

5.3.3. providenciara que seus funcionarios
executem os services devidamente
uniformizados e portando crachas de
identificacao, bem como os correspondentes
Equipamentos de Protecao Individual, quando
necessarios:

5.3.4. devers obedecer as deterrninacoes
conslanles na CLT. com todas suas alteracoes,
bem como na portaria nO3.214 de 08 /06178 do
Minislerio do Trabalho.

5.4. Sera de cornpetencia do CONTRATANTE a
fiscaluacac das condtcoes de execucao
contratual, em especial no que diz respeilo a
regularidade funcional, 0 que dar-se-a por
intermeoio do servidor que tenha side indicado
como gestor do contrato.
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5.5. 0 CONTRATANTE reserva-se 0 direito de
exercer a mais ampla e completa fiscalizacao
das obras, fiscalizacao essa que em nenhuma
hip6tese exlmira a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais e legais, bem
como dos danos materiais ou pessoais que
forem causados a terceiros, seja por atos de
operarios e prepostos ou omissOes.

5.6. A CONTRATADA devera adotar medidas,
precaucoes e cuidados tendente s a evitar danos
materiais e pessoais a seus operarios e a
terceiros, bem como todas as medidas relativas
ao segura contra tais ocorrencras, ficando
sempre responsave l pelos danos que advierem
de sua omissao.

5.7. A CONTRATA DA sera responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdencianos. fiscais e
comerciais, resultantes dos compromissos
contratualmente assum idos.

5.8. A CONTRATADA obriga-se a desvmcular da
obra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer funcionano ou operario cujo service nao
esteja a contento segundo os criterios da
fiscalizacac .

5.9. A CONTRATADA tera as seguintes
obriqacoes:

5.9.1. providenciar 0 DIARIO DE
OCORR~NCIAS , que perrnanecera no canreiro
de obras, disponlvel para os devidos
lanc;amen tos, mantendo-o atualizado;

5.9.2 . na primeira parte do DIARIO a
CONTRATADA obrigatoriamente reqistrara os
problemas construtivos, as consultas a
fiscalizacao e as solucoes adotadas, bem como,
e especialmente, as datas de inicio e conclusao
das etapas de services fixados no cronograma ;

5.9.3. na segunda parte do DIARIO , a
fiscahzacao tara 0 registro das atividades da
CONTRATADA, 0 andamento dos services,
qualidade de execucao, seus recursos , ritrno da
obra, problemas construtivos e todas as
recornendacoes e deterrninacce s cabiveis.

5.10. A rnedicao e fiscalizacao sobre a execucao
do objeto dar-se-a da seguinte maneira.

5.10.1. os services efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizacao serao objeto de
rnedicao. lanc;ada nos respectivos boletins, os
quais, apos conferidos, serao assinados pelo
engenheiro fiscal juntamente com 0 engenheiro
residente e 0 responsavel tecnico pela obra:

5.10.2. os pagamentos referentes a essas
medicoes serao efetuados no prazo definido na
ctausula segunda deste contrato;

5.10.3. em caso de divergencia nas folhas de
rnedicao, cabers a CONTRATADA declarar, por
escrito e de forma fundamentada, quais as
discordancias e objecoes que entender
pertinentes. para posterior apreciacao pelo
CONTRATANTE;

5.10.4. a rnedicao final somente sera
encaminhada para efeitos de pagamento ap6s
dirimidas todas as diverqencias porventura
apontadas, bem como verificada a inexrstencia
de atrasos ou multas pendente s.

5.11. 0 objeto, ou sua parcela, entregue em
desacordo com as especificacoes, contend o
vlcios . defeitos, mcorrecoes ou diverse das
condicoes propostas, devers ser revisto em ate,
no maximo, 3 (i res) dias contados a partir da
cornunicacao feita pelo CONTRATANTE, sem
qualquer onus adicional.

5.12. 0 objeto sera recebido e conferido pelo
CONTRATANTE da seguinte maneira:

5.12.1. quand o concluida a obra, a
CONTRATADA requerera a elaboracao do
Termo de Recebimento Provisono, 0 qua l sera
lavrado em no maximo 15 (quinze) dias corridos
da data do requerimento, ap6s vistoria e a
constatacao de sua conclusao e que se acha em
perfeitas condicoes tecnicas e funcionais;

5.12.2. efetuado 0 receb imento provis6rio, a cora
corresponder.te ainda permanecera em
ooservacao durante 0 "prazo de observacao"
fixado neste contrato. sendo que no decorrer
deste prazo a CONTRATADA devera executar
por Sua conta todos os reparos que se fizerem
necessaries:
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5.12.3. decorrido 0 periodo supra, e comprovado
pela fiscalizacao que foram cumpridas todas as
exig€mcias contratuais durante 0 "prazo de
observacao", sera lavrado 0 Termo de
Recebimento Definitivo pela Camara Municipal
de Jacarei.

Cliiusula Sexl a
Documenlos apliciiveis

6.1. Integram 0 presente contrato, como se aqui
transcritos, os documentos a seguir
especificados , cujo teor cons idera-se conhecido
e acatado pelas partes :

6.1.1. edital de licitacao e seus anexos ;

6.1.2. proposta comercial apresentada pela
CONTRATADA;

6.1.3. nota de empenho discrim inada no
prearnbulo contratual.

6.2. Sera de competencia do CONTRATANTE,
por tnterrnedio da Secretaria gestora e em ate 5
(cinco) dias contados da data de assinatura do
instrumento contratual, indicar expressamente
nos autos da contratacao 0 nome, rnatrlcula e
cargo do servidor constante em seu quadro
funcional que flcara responsavel como gestor do
centrato ate sua final execucao.

6.3 . Quando a contratacao referir-se a execucao
de obras de construcao ou de reforma , ou a
services tecnicos de engenharia, para inlcio dos
trabalhos a CONTRATADA dsve ra:

6.3.1. comprovar que providenciou 0 registro
perante 0 CREA da Anotacao de
Responsabilidade Tecnica (ART) referente ao
centrato, conforme determ ina a Reso lucao nO
425 , de 16/12/96, do CONFEA;

6.3.2. submeter a previa aprovacao da
fiscali zacao a indicacao de um engenheiro
residente , obrigatoriamente acompan hada de
cornprovacao da habili tacao legal, 0 qual - se
aprovado - devera permanecer no local de
execucao das obras em regime de tempo
integral, responde ndo por sua execucao em
conjunto com 0 responsavel tecnico previamente
indicado;

6.3.3. caso 3 CONTRATADA e/ou responsavel
tecnico sejam registrados ou inscritos em
Conselho Regional de outra ju risdicao . devera
comprovar a obtencao de visto do Conselho
Regional de Engenharia , Arquite tura e
Agronomia do Estado de Sao Paulo.

Cliiusula Sel im a
Obriqacoes das partes

7.1. Sao obriqacces da CONTRATADA:

7.1.1. responsabilizar-se por todos os Onus e
obr iqacoes concernentes a legisla9:io fiscal , civil,
tributaria e trabalhista, bem como por todas as
despesas decorrentes da execucao do contrato
e. ainda, por todos os danos e prejuizos que
causar a seus tuncionartos ou a terceiros em
virtude de sua execucao:

7.1.2. manter durante toda a execucao do
contrato as condicoes de qualificacao que sejam
de sua cornpetenc ia apresentadas no processo
de licitacao. em especial no tocante a
regularidade perante a Fazenda , INSS e FGTS;

7.1.3. responder integralmente pelas obriqacoes
contratuais, nos termos do art. 70 ca Lei
6666/93;

7.1.4. se. no decorrer da execucao do contrato.
surgirem eventos ou caracteristicas relevantes
que possam vir a afetar 0 objeto do presente ,
devera a CONTRATADA comunicar
expressamen!e ao CONTRATANTE acerca do
ocorrido:

7.1.5. manter, perante 0 CONTRATANTE,
representante ou preposto capacitado e ldoneo
que a represente integralmente em todos os
seus atos , com poderes para providenciar 0

afastamento imediato de qualquer membro de
sua equipe cuja permanencia seja considerada
inconven iente pete CONTRATANTE;

7.1.6. no caso da execucao de obras , ao terrnino
das mesmas, e a criterio da fiscal izacao, devera
apresentar os desenhos ("AS BUlLT') em papel
vegetal ou poliester e em CD, obedecendo os
padroes do CONTRATANTE, similares aos
desenhos do projeto, dos quais constem a
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localizacao planialtimetrica das canahzacoes,
bem como a localizacao em planlas, perfis e
cortes, das interferenclas encontradas,
remanejadas ou nao.

7.2. Sao obriqacoes do CONTRATANTE:

7.2.1. 0 pagamenlo do preco no prazo fixado
neste contrato, sob pena de, em caso de
eventual atraso no adimplemento da obrigacao,
sujeitar-se ao pagamento de juros moral6rios
nos lermos da clausula segunda, devendo
entretanto, quando 0 caso, ser observada
faculdade conslante no artigo 78, inciso XV. da
Lei n° 8.666/93;

7.2.2. 0 CONTRATANTE reserva-se 0 direito de
exercer a mais ampia e completa fiscalizacao do
cumprimento contratual, 0 que nao exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais e legais.

ctausuta Oilava
Resc isao con tratua l

8.1. A tnexecucao totat ou parcial do contrato
ensejara sua rescisao, sem prejuizo da eventual
aplicacao de penalidades, nos termos da
clausula nona deste contrato.

8.2. Tarnbern podera haver a rescisao do
contrato na ocorrencia de qualquer das hip6leses
previstas no artigo 78 da Lei nO8.666/93.

8.3. A rescrsao podera se dar de modo unnaterat
ou arniqavel, conforme

decorra de inadimplemento das
partes ou conveniencia para 0

CONTRATANTE. respeitadas
suas consequencias legais.

ctausu ta Nona
Sancoes admin istrativas

9.1. Na ocorrencia de inadimplemento
injustificado no cumprimento do objeto, no caso
de sua execucao em desacordo com 0

especificado, ou quaisquer outras acoes ou
ornissoes que impliquem em descumprimento do
ajuste, estara a CONTRATADA sujeita as
seguintes penalidades: 9.1.1. advertencia;

9.1.2. nos termos do Decreto Municipal nO 133,
de 8 de setembro de 1993, multa correspondente
a 30% (trinta por cento) sobre 0 valor da parcela
do objeto ainda nao cumprida, sendo que, para 0

caso especifico de atraso injustificado na sua
execucao, sera devida tarnbern multa de mora,
calculada por dia de atraso da obriga<;:ao nao
cumprida, na proporcao de 1% (um por cento)
para atraso de ate 30 (trinta) dias, passando a
2% (dois por cento) ap6s esse prazo;

9.1.3. suspensao do direito de licitar e de
contratar com 0 Municipio de Jacarei por periodo
a ser definido na oportunidade. de acordo com a
natureza e a gravidade da faita, respeitado 0

limite legal de 24 (vinte e quatro) meses;

9.1.4. declaracao de inidoneidade para licilar ou
contratar com a Adrninistracao Publica.

9.2. As penalidades pocerao ser cumuladas
entre si ou aplicadas de forma autonorna, de
acordo com a gravidade da conduta, sem
prejuizo de possivel rescisao contratual.

9.2.1. A descricao pormenorizada dos motivos
que ensejaram a aplicacao de qualquer
penalidade devera constar expressamente nos
autos do processo de contratacao, ainda que, no
caso de execucao de obras de construcao ou de
reforma. seja fundamentada em anotacoes
conndas no Diario de Obras.

9.2.2. A definicao da(s) penalidade(s) a ser(em)
aplicada(s) sera de responsabilidade do
Presidente da Camara Municipal de Jacarei
detentor da pasta responsavel pela execucao do
objeto contratado.

9.3. A aplicacao de quaisquer das penalidades
inicia-se com a notificacao a CONTRATADA,
descrevendo os tatos e indicando a penalidade
que sera aplicada, abrindo-se 0 prazo de 5
(cinco) dias uteis para previa defesa. a excecao
da penalidade de declaracao de inidoneidade,
cujo prazo sera de 10 (dez) dias uteis.

9.3.1. no caso de a CONTRATADA nao oferecer
justificativa no prazo fixado para defesa previa
presurnir-se-ao verdadeiros e aceitos os termos
da notificacao encaminhada;
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9.3.2. havendo rnarutestacao por parte da
CONTRATADA suas arqurnentacoes serao
submetidas a autoridade que decidiu pela
aplicacao da penalidade, a qual podera man ter
ou recons iderar sua decisao,

9.3.3. mantida a decisao, sera entao a
CONTRATADA notificada da efetiva aplicacao da
penalidade, abrindo-se prazo recursa l, nos
termos da Lei Licitat6r ia.

9.4. As multas, a criterio do CONTRATANTE,
poderao ser cobradas cumulativamente em uma
ou mais das segu intes formas:

9.4.1. recolhid as aos cofres do Munic ipio de
Jacare l, no prazo de 3 (tres) dias uteis da data
de sua aplicacao, mediante guia de recolh lmento
oficial que sera encaminhada a CONTRATADA;

9.4.2 , descontadas de eve ntual pagamento
devido a CONTRATADA;

9.4.3. inscritas na Divida Ativa do Municipio para
cobranca executiva;

9.4.4. cobradas judicialmente.

c lausuta Decima
tnspos icees gera is

10.1. A CONTRATADA se obriga ao
cumprime nto integral do objeto deste contrato,
pelo preco e nas condlcoes oferectdas, nao Ihe
caben do 0 direito a qualquer ressarcirnento por
despesas decor rentes de custos ou serv ices nao
previstos em sua proposta quer seja por erro ou
omissao .

10,2. A CONTRATADA deve ra acotar todas as
medidas. precaucoes e cuidados necessarios, de
modo a evitar eventuais danos causados
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
seja por ato ou ornissao de seus empregados,
prepostos ou assernelhados , decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucao do contrato,
observado ainda que :

10.2.1. a inadirnplencia da CONTRATADA com
referencia aos encargos traba lhistas . fiscais e
comercia.s nao transfere ao CONT RATANTE a
responsab ilidade por seu pagamento;

10.2.2. eventua l contratacao irregular de
trabalhador nao qerara , em hip6tese alqurna,
vinculo de emprego com 0 CONTRATANTE .

10.3. Sem autorizacao previa e expressa do
CONTRATA NTE, sob pena de 0 contrato ser
considerado rescind ido unilateralme nle , e defeso
aCONTRATADA:

10.3.1. a execucao do objeto por rneio de
assoc lacao ou de subcontratacao:

10.3.2. transferir, no todo ou em parte , 0 contrato
ou obriga~Oes dele originarias

10.4. Eventual operacao de transtorrnacao
societaria , fusao, cisao ou incorporacao no
decorre r da vigencia contratual, devers ser
submetida a apre ciacao do CONTRATANTE com
antecedencia de, no minimo , 30 (trinta) dias,
para vermcacao de implicacoes no objeto
contratado.

10.5. Na contagem de prazos excluir-se-a 0 dra
do inlcio e incluir-se-a 0 dia do vencimento,
obse rvado 0 seguinte:

10.5.1. serao sempre considerados dias
consecutivos, exceto quando expressamente
haja otsposicao em contrario;

10.5.2. s6 se iniciam e vencem os prazos em dia
de expediente nas dependencias da Camara
Municipal de Jacare i;

10.5.3. 0 mesmo princip io sera aplicado para os
casos de contagem regres siva de prazos,
devendo ser considerado como hcra rio limite 0

fim do expediente do dia imediatamente anterior
ao do final dessa contagem.

10.6. 0 veiculo oficia l de divulq acao da
Adrnirustracao e 0 "Bolenm Oficial do Municip io
de Jaca rel". distribuldo semanalmente, e atraves
do qual dar-se-a toda a publicidade obrigat6r ia
relativ a ao contrato.

10.6,1. Fica constituldo com o obriqacao da
CONTRATADA 0 acompanhamento das
publicacoes contldas no Boletim Oficial do
Municipio de Jacarel.
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10.6.2. A disponibilizacao do Boletim Oficial do
Municipio de Jacare i se ca atraves da forma
impressa, podendo ser retirado gratuitamenle na
Gerencia de Alendimento ao Cidadao (Protocolo)
da Camara Municipal de Jacarei, situada na
Praca dos Tres Poderes . 73 , Jacarel , SP, nas
dependencies da Camara Municipal de Jacarei,
situada na Praca dos Tres Poderes, 74, Jacarei ,
SP, bem como ser acessado atra ves do sile do
Municipio de Jacarei, atra ves do seguinte link:
http://www.jacareLsp.gov.br .

10.7. Os casas omissos serao analisados e
decididos pela Secretaria gestora do contrato,
evenlualmente ouvidos os orqaos tecnicos e
especializados, em especia l, quando necessario,
a Consultor ia Juridica, observada sempre a
legislayao aplicavel, discriminada no prearnbulo
do contrato.

10.8. Este conlralo se vincula tota I e
completamenle lanto ao procedimento licitat6rio
que Ihe deu origem, al inclutdo 0 edital, seus
anexos, esclarecimenlos e alteracoes. quanta as
disposicoes constantes no prearnbulo contralua l,
a qual expressamenle indicara a modelo de
contrato padrao a ser utilizado

10.9. As partes contratantes deverao apor sua
assinalura no insl rumenlo de prearnbulo
contralua l, devendo obedecer as clausutas
conslantes deste contrato padronizad o,
independente de rubrica.

c lausuta Decima Primeira
Foro

As duvidas e queslOes deste contrato ou de sua
execucao serao dirimidas no Foro da Comarca
de Jacarei, com renOncia expressa de qualquer
outro, par mais privilegiado que seja.
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