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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREí - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

TP 01/2020 - Fio 01125

TOMADA DE PRECOS n °01/2020

Edital nO 0212020

Processo n° 3002/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREí , sediada na Praça dos Três Poderes, n°

74, CEP nO 12.327-901, Centro, na cidade de Jacarei/SP, por intermédio de sua

Comissão de Licitações, designada pela Portaria nO 18/2020, torna pública a quem

possa interessar que, por requisição da Presidência desta Casa Legislativa, encontra

se aberta a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO

GLOBAL, para Contratação de empresa especializada para instalação do sistema

de geração de energia solar fotovoltaica , incluindo material, equipamentos e mão

de obra, para a Câmara Municipal de Jacareí , especificados no Anexo I deste Edital.

Esta licitação será regida pela Lei Federal n° 8.666/93 , de junho de 1993, pelas

normas que a alteram e pelas condições específicas deste Edital demais documentos

que o integram.

A entrega dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

(envelope 1) e PROPOSTA COMERCIAL (envelope 2) deverão ser feitos junto à

Gerência de Licitações e Contratos, na sede da Câmara, impreterivelmente até às

9h30 do dia 09 de julho de 2020, para os participantes cadastrados e até três dias

antes para os participantes não cadastrados .

Praça dos Três Poderes, 74 - Centro- Jacarel/SP - CEP 12327-901 - Tel. :(12) 3955-2200 - www.jacareLsp.leg.br
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0  início  da  sessão  de  abertura  dos  envelopes  contendo  a  DOCUMENTAÇÃO

PARA  HABILITAÇÃO  (envelope  1)  das  empresas  interessadas  dar-se-á  no  Auditório

da  Câmara,  em  sua  sede,  impreterivelmente  às  10h  do dia  09/07/2020  ou  no  primeiro

dia útil subsequente,  no mesmo horário (caso não haja expediente na data).

Caso   haja    interesse   na    participação   na   presente   licftação,    solicitamos   o

preenchimento da ficha do Anexo Vlll e o seu encaminhamento à Câmara Munícipal de

Jacarei,   através   do   e-mail   comissão.Iicitacao@jacareisp.Ieg.br   ou   cadastro   de

interesse   pelo   link   httD://\^ww.iaeareisD.Iea.brMicitacoes/tomadade-Dreoo,   para

que possa receber eventuais aHerações do Edital e demais informações que se fizerem

n-rias.

1.    DOOBJETO

0   objeto   da    presente    licitação   consistirá    na   Contratação   de   empresa

especjalizada  para  fornecimento  e  instalação  de  sistema  de  microgeração  de

energia   fotovoltaica,   com    potência   mínima   de   56KWp,   incluindo   material,

equipamentos  e  mão  de  obra,  para  a  Câmara  Municjpal  de  Jacareí,  que  deverá

obedecer  ao  Termo  de   Referência   (ANEXO   1),   e  estar  em   conformidade  com   os

requisitos previstos e exigidos neste Edital;

1.1-     Fica facultado às empresas interessadas em participar do ceriame, a realização

de visfta técnica para  inspeção do local de realização do serviço, tendo por finalidade o

escLarecimento de informações necessárias à eLaboração da proposta;

1.1.1-A visita técnica poderá ser agendada com a Chefe do Depaftamento de Compras

e Manutenção -Sra.  Márcia Pereira, pelo telefone (12) 3955-2288 e estará aberta aos

interessados entre os dias 22/06/2020 a 02/07/2020, das Osh às 16h;

1.1.2   Eventuais   questionamentos   e   observações   que   porventura   venham   a   ser

apresentados   durante   a   visita   técnica   deverão   ser  formalmente   respondidos   pelo

responsável do setor competente da  Câmara,  sendo auxiliado,  se o  caso,  dos demais



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

TP 01/2020 -Fls 03/25

Órgãos  técnicos  competentes.  Essa  resposta  constará,  expressamente,  nos  autos  do

procedjmento  licitatórío;

1.1.3   A  resposta  deverá  ser  encaminhada  a  todas  as  empresas   interessadas,   no

máximo,  até o terceiro dia  útil  que  anteceder a  abertura  dos envelopes de  habilftação,

de  modo  que  haja  prazo  suficiente  para  eventual  interposição  de  impugnação  (anigo

4i ,  § 2°,  Lei  n° 8.666M3).

2.    RELACÃO DE ANEXOS

2.1.      lntegram este Edital os seguintes anexos:

Anexo I -Termo de Referência,  incluindo:

a)            Memorial descritivo;

b)           Planilha de composição do percentual de bonificação e despesas indiretas -BDl;

c)           Planilha de composição de Encargos sociais -Horista;

d)           Planilha de composição de Encargos sociais -Mensalista;

Anexo 11 -Declaração de cumprimento do inciso Xxxlll  do artigo 7° da CF

Anexo 111 -Declaração de Dado§ para elaboração do Contrato

Anexo lv - Declaração de ME ou EPP

Anexo V - Proposta

Anexo Vl - Procuração

Anexo Vll -Minuta do Contrato

Anexo Vlll -Manifestação de interesse

Anexo IX - Aviso de Licitação

Anexo X -Termo de Designação de Fiscal de Contrato

Anexo Xl -Cronograma Físico-Financeiro

Anexo Xll -Valor estimado

3.    DAS CONDICÕES E RESTRICÕES DE PARTICIPACÃO

3.1.Poderão  participar desta Tomada  de  Preços quaisquer empresas cadastradas em

Órgão   ou   entidades   da  Administração   Pública   Municipal   de   Jacareí   -  SP   ou   que

atenderem a todas as condições exigidas no presente Edital;

PraçadosTrêspoderes,74-Centro-Jacarevsp-CEP12327-901-Tel(12)3955-2200-wwwjac%p/eg.br
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3.2.Consideram-se   Microempresas   (ME),    Empresas   de   Pequeno   Pone   (EPP)   e

Microempreendedor lndividual (MEl)  aptos à participação no presente certame aqueles

que preenchem os requisitos do art. 3.°, da Lei Complementar Federal n.° 123/2006.

3.3.  Fica vedada a participação na presente licitação as empresas:

a)    Estrangeiras que não funcjonem no país;

b)    Suspensas   temporariamente   para   licitar   e   impedidas   de   contratar   com   esta

Administração nos termos do inciso  111 do artigo 87 da  Lei n° 8.666/93 atualizada;

c)    lmpedidas  de   licitar  e  contratar  nos  termos  do  an.   87,   lv,   da   Lei   n°  8.666/93

atualizada;

d)    lmpedidas   de   licitar   e   contratar   nos   termos   do   art.    10°   da   Lei   n°   9.605/98

atualizada;

e)    Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

f)     A participação de licitante com mais de uma proposta;

g)    0 autor do projeto,  básico ou executivo,  pessoa física ou jurídica;

h)    Empresa,  isoladamente  ou  em  consórcio,  responsável  pela  elaboração  do  projeto

básico  ou  executivo  ou  da  qual  o  autor do  projeto  seja  dirigente,  gerente,  acionista  ou

detentor de  mais  de  5°/o  (cinco  por cento)  do  capital  com  direito a voto ou  controlador,

responsável técnico ou subcontratado;

i)     Servidor   ou   dirigente   de   Órgão   ou   entidade   contratante   ou   responsável   pela

licitação.

4.    DOS ENVELOPES

4.1.As  licitantes  deverão  apresentar,  conforme expresso  permissivo  do  ari.  32,  da  Lei

Federal   n°   8.666/93,   2   (dois)   envelopes   opacos  fechados,   um   deles   contendo   a

DOC"lENTAÇÃO   PARA   HABILITAÇÃO   (Envelope   1)   e   o   outro   a   PROPOSTA

C0lwIERCIAL  (envelope  2)  em   cujas  faces  externas  deverão  constar  as  seguintes

informações:

Ti§;;Poderes,74-Centro-Jacareí/SP-CEP12327-901-Tel(12)3955-2200-wwwjacareisplegbrt  Praça dos•_\

Ci
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À CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREi

A/C Comissão Permanente de Licitações

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020

ENVELOPE 1  -DOCUMENTAÇAO

Nome da empresa:

Representante Legal

5.    DO LOCAL E DOS PRAZOS PARA ENTREGA e ABERTURA DE ENVELOPES

5.1.0  local  e  os  prazos  para  entrega  e  abertura  de  envelopes  são  os  constantes  no

preâmbulo deste Edital.

6.     DA DOCUIVIENTACÃO PARA HABILITACÃO (conteúdo do envelope  1)

6.1.       Os documentos exigidos neste item 6 devem estar contidos obrigatoriamente no

ENVELOPE 1;

6.2.      Em  caso  de  ausência  de  qualquer  um  deles  ou,  ainda,  neles  se  constatando

qualquer   irregularidade,   a   empresa   licitante   será   considerada   inabilitada,   salvo   o

disposto no subitem 6.6.3;

6.3.      Os documentos  necessários  à  habilitação (certidões,  declarações,  etc.)  deverão

ser   apresentados   em   original,   em   cópia   autenticada   ou   publicação   em   Órgão   da

lmprensa   Oficial.   Os  documentos   apresentados   por  meio  de   cópia   produzida   por

qualquer processo de reprodução, deverão ser autenticados por cartório competente ou

``..
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pela  Sra.   Presidente  até  30  (trinta\  minutos  antes  do  início  da  sessão  de  abehura,

conforme disposto no artigo 32 da Lei Federal n° 8.666m3;

6.4.     As  empresas  cadastradas,  a  fim  de  serem  consideradas  habilüdas  para  a

pariicipação nesta Tomada de Preços, deverão aDresentar os seauintes documentos:

6.4.1                    Certificado  de  Registro  cadastral  (CRC),  expedido  pela  Administração

Pública    Municipal    de    Jacarei-SP,    dentro    do    prazo    de    validade,    guardada    a

conformidade do objeto da licitação;

6.4.1.1    Caso  aúuma  certidão  constante  do  Certificado  de  Regístro  Cadastral  (CRC)

esteja  com   prazo  vencido,   esta  deverá  ser  aDresentada  em   seDarado.   com   data

atualizada, vigente à época da licitação;

6.4.2              Declaração  em  papel  timbrado,  assinada  pelo  responsável  pela  empresa,

que  cumpre  o  disposto  no  inciso  Xxxlll  do  artigo  7°  da  Constituição  Federal  (ANEXO

"[

6.5,              QUALIFICAÇÂO TÉCN|CA E OPERACIONAL:

6.5.1.             Comprovante de  registro ou  jnscrição da  licitante e do  responsável técnico

pela  execução  dos  serviços junto  ao  Conselho  Regíonal  de  Engenharia,  Arquitetura  e

Agronomia (CREA);

6.5.2.             Atestado  emitido  por  pessoa  de  direito  público  ou  privado,  acompanhado

da  respectiva  Certidão de Acervo Técnico  (CAT) do(s)  profissional(is) de  nível superior

detentor  do  Atestado  de   Responsabilidade  Técnica,   comprovando  a  execução  de

serviços  e  características  semelhantes,  de  complexidade  tecnológica  e  operacional

equivalente   aos   citados,   para   lNSTALAÇÃO   DE   MICROGERAÇÃO   DE   ENERGIA

FOTOVOLTAICA;

6.5.3.             O(s)    profissional(is),    detentor(es)    do(s)    atestado(s)    acima    referido(s),

deverá(ão)    fazer    pahe     integrante    do    quadro    da     licitante,     comprovada     por_ii
Praça dos Três Poderes, 74 -Centro-Jacareí/SP -CEP  12327-901  -Tel.:(12) 3955-2200 -www.jacarei.sBgbr
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documentação   periinente,   e  integrar  a   Equipe  Técnica,   assumindo  a   condição  de

parlicipante da execução dos serviços objeto desta licitação:

6.5.4.             No  caso  de  o  profissional  técnico  integrar  o  Contrato  Social  da  empresa

licitante,  tal  comprovação  poderá ser feita  através de cópia  autenticada  do documento

que  comprove  a  sua  qualificação  e  habilidade  profissional,  juntamente  com  cópia  do

contrato social;

6.5.5.             No  caso  de  vínculo  a  título  de  "prestação  de  serviços",  deverá  esta  prova

ser  feita   mediante  apresentação  de  cópia  autenticada  do   instrumento  de  contrato,

devidamente  formalizado,  com  firma  reconhecida  das  partes  contratantes,  em  plena

vigência na data de abertura da presente licitação.

6.5.6.             Cópia  da  cédula  de  ldentidade  e  do  cpF/MF  de  seu(s)  representante(s)

legal(is),  apto(s) para representá-la;

6.6.DECLAIUCÕES:

6.6.1.             Declaração  (ANEXo  lll)  indicando o  nome da(s)  pessoa(s)  responsável(is)

para  formalização  do  contrato,  na  qual  deverá  constar  a  nacionalidade,  estado  civil,

cargo que ocupa  na empresa,  número e Órgão emissor da  Cédula de  ldentidade  (RG),

número do CPF/MF e endereço residencial completo, sendo que:

6.6.2.             quando  não  se  tratar  do(s)  próprio(s)  representante(s)  da  empresa,   nos

termos do contrato social,  além  da declaração supra deverá  ser apresentada também

procuração específica com poderes para formalização do contrato;

6.6.3.            a   falta   de   apresentação   da   declaração   especificada   neste   item   não

inabilitará  a  licitante,  implicando  tão  somente  que  o  contrato  a  ser formalizado  com  a

vencedora será confeccionado em nome do(s) representante(s) legal(is) da empresa;

6.6.4.             Declaração (ANEXO  IV),  no caso de microempresa e empresa de pequeno

pofte,  de que cumpre os  requisitos  legais  necessários  para a  obtenção do tratamento

PraçadosTrêspoderes,74-Centro-Jaffireí/SP-CEP12327-901-Tel(12)3955-2200-\M^/WJacarelwlegbr3
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favorecido,  com  base  nas  condições estabelecidas  no  art.  3°  da  Lei  Complementar n°

123/2006 e no Decreto Federal n° 8538/2015;

6.6.5.   As   empresas   licitantes   que   desejarem   se   fazer   representar   por  terceiros

deverão apresentar procuração específica, conforme ANEXO VI;

6.6.6.    É   vedado   que   um   representante   atue  em  favor  de   mais   de   uma   licitante

simultaneamente;

6.7.As  EMPRESAS  NÃO  CADASTRADAS,  a  fim  de  serem  consideradas  habilitadas

para participação na presente Tomada de Preços,  deverão apresentar os seguintes
criiriumentos:

6.7.1.    Cópia  autenticada  do Ato  Constftutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  vigente  da

empresa,   consolidado   e   registrado,   ou   com   todas   suas   eventuais   anerações   ou

Regístro Comercial,  m caso de empresa  indMdual.  Os documentos apresentados  por

meio   de   cópia    produzida   por   quak]uer   processo   de   reprodução,    deverão   ser

autenticados  por  cartório  competente  ou  pela  Sra.  Presk]ente  até  30  Ítnnta)  minutos

antes do início da sessão de abertura, conforme disposto no artigo 32 da Lei Federal n°

8.666„3;

6.7.2.    Cédula de identidade do sócio administrador;

6.7.3.    Prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuinte  municipal,  relativa  ao  domicílio

ou  sede  da  empresa  panicipante,  pehinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível

com o objeto da lícitação;

6.7.4.    Certidão  negativa  de  falência  ou  insolvência  civil  expedida  pelo  distribuidor  da

sede da  pessoa jurídica,  ou de execução patrimonial,  expedida no domicílio da pessoa

física;

6.7.4.1.    nas  hipóteses  em  que  a  certidão  encaminhada  for  positiva,  deve  o  licitante

apresentar comprovante da  homologação/deferimento  pelo juízo competente do plano

de recuperação judicial/extrajudicial em vigor;

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro-Jacareí/SP -CEP  12327-901  -Tel.:(12)
`..
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6.7.5.    Cópia   do   comprovante   de   sua   regular   inscrição   no   Cadastro   Nacional   de

Pessoas Jurídicas (CNPJ);

6.7.6.    Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal;

6.7.7.    Prova de Regularidade Fjscal com a Fazenda Estadual;

6.7.8.    Prova  de  Regularidade  Fiscal  com  a  Fazenda  Municipal  (Certidão  de  Tributos

Mobmários);

6.7.9.    Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS;

6.7.10. CNDT -Certidão  Negativa de  Débitos Trabalhistas (Lei  Federal  n°  12.440/11);

6.7.11. Declaração  em  papel  timbrado,  assinada  pelo  responsável  pela  empresa,  que

cumpre o disposto no inciso XXXIll do artigo 7° da Consmujção  Federal  (Anexo  11);

7.   DA PARTICIPACÃO DE MICRO[MPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1.             As   empresas  caracterizadas   como   microempresas   (ME)   e  empresas   de

pequeno   porte   (EPP),    que   pretendem   participar   da   presente   licitação,   deverão

apresentar  declaração   nos   termos   do   item   ``6.4.2"   deste   Edital   e   farão  jus   aos

benefícios   da   Lei   Complementar   n.°   123,   de   14   de   dezembro   de   2006   (Estatuto

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) atualjzada.

8.    DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1.      A  Proposta  Comercial  a  ser apresentada  pela  licitante  deverá  estar  contida  no

Envelope   2,   estando   impressa   em   papel   timbrado   da   lícitante   (ou   no   formulário

constante  do  ANEX0  V,  que  integra  o  presente  Edital),  em  língua  portuguesa,  sendo

seus  valores  monetários  expressos  em  moeda  corrente  nacional,  com  clareza,  sem

alternativas, emendas,  rasuras, entrelinhas, e suas folhas deverão estar rubricadas e a

última datada e assinada pelo seu representante legal;

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro-Jacareí/SP -CEP  12327-901 -Tel.:(12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br
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8.2.      Não  se  admitirá  proposta  que apresente  preços globais  ou  unitários simbólicos,

irrisórios   ou   de   valor  zero,   incompatíveis   com   os   preços   de   mercado   ou   preços

manifestamente inexequíveis.

8.3.      DEVERÃO CONSTAR E ACOMPANHAR A PROPOSTA:

a)    Identificação  (razão  social)  da  licitante,  endereço,  número  de  telefone  e/ou  fax,

CEP e n° do CNPJ/MF;

b)   A  validade  da  proposta,  que  será  de  60  (sessenta)  dias,  contados  da  data  de

abertura dos envelopes;

c)    Valores    expressos    em    reais    e   com    duas    casas    decimais,    assinada    pelo

responsável legal da empresa;

d)    Prazo  para  a  execução  completa  dos  serviços,  que  será  de  12  (doze)  semanas,

confome  Cronograma   FÍsico-Financeiro  -  Anexo  XI,   contados  do  recebimento  da

Ordem de Servicos pela Contratada.

8.4 A       LlclTAr\lTE.       Ao       oFERTAR       suA       pRoposTA       coMERclAL

AUTOMATICAMENTE  EXPRESSARÁ PLENA CONCORDÂNCIA COM:

a)    A aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;

b)   0  preço  apresentado  será  irreajustável  e  abrange  todas  as  despesas  incidentes

sobre  o  objeto  da  licitação  (impostos,  taxas,  encargos  trabalhistas,   previdenciários,

fiscais,  comerciais  e  gastos  com  transportes,  além  de  outros  tributos)  bem  como  os

descontos porventura concedidos;

c)    Caso  vencedora,   a  licitante  compromete-se  a  cumprir  o  prazo  de  entrega  dos

serviços definidos no Termo de Referência e no Cronograma Físico-Financeiro -Anexo

Xl:

Praça dos Três Poderes,  74 -Centro-Jacareí/SP -CEP  12327-901 -Tel.:(12) 3955-2200 -ww\^/.jacarei.
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d)    Os documentos apresentados  não serão devolvidos aos partjcipantes,  passando a

integrar os autos processo licitatório.

9.     DA HABILITACÃO

9.1.       No dia,  horário e local estabelecidos no preâmbulo do presente ato convocatório

será declarada pela  Comissão  Permanente de  Licitações o  início da sessão pública de

abertura dos envelopes;

9.2.       Será procedido ao credenciamento dos representantes das licitantes;

9.3.       Representantes legais das licitantes,  devidamente munidos de documentos que

comprovem  as   identidades,   estarão  aptos  a  fazer  intervenções  nos  procedimentos

licitatórios na forma prescrjta no respectivo Contrato Social;

9.3.1.   As   empresas   que   desejarem   se   fazer   representar   por   terceiros   deverão

apresentar  procuração  específica,  com  firma  reconhecida,  nos  termos  do  ANEX0  Vl

deste Edital;

9.3.2.   A   ausência   de   representantes,    bem   como   a   falta   de   apresentação   de

procuração,   não  implicará  na  inabilitação  da  licitante,  entretanto,   impossibilitará  sua

capacidade de intervenção no decorrer da sessão;

9.4.   Serão   abertos   os   Envelopes   1   -   DOCUMENTOS   DE   HABILITAÇÃO,   cujo

conteúdo  será  examinado  e   rubricado   pelas   licitantes   presentes,   bem  como   pelos

integrantes da Comissão Permanente de Licitações;

9.4.1.    A  Comissão  Permanente  de  Licitações  fará  a  verificação  de  conformidade  da

documentação  apresentada  em  relação  às  exigências  de  habilitação  sob  o  ltem  6

deste Edital;

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro-Jacareí/SP -CEP  12327-901  -Tel.:(12) 3955-2200 -www.jacarei.spJeg.br

;..,-.-(



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

TP 01/2020 . Fls  12/25

9.5.       Após a análise de toda a documentação, a comissão permanente de Licitações

divulgará  os  nomes  das  empresas  licitantes  julgadas  habilitadas  à  fase  seguinte  da

licitação.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1.    Em  dia,  horário  e  local  previamente  designados,  ou  em  ato  contínuo  caso  se

verifique  a  incidência  no  ltem   14.3,   será  declarada  pela  Comissão  Permanente  de

Licitações  o  início  da  sessão  pública  de  abertura  do  Envelope  2  -  PROPOSTA  das

empresas habilitadas;

10.2.    Em  acontecendo a  sessão em dia  e  horário diversos do  inicial,  será  realizado o

credenciamento dos representantes das licitantes;

10.2.1.As   empresas   que   desejarem   se   fazer   representar   por   terceiros   deverão

apresentar procuração especifica,  nos termos do ANEXO Vl deste Edital;

10.2.2.A   ausência   de   representante,    bem   como   a   falta   de   apresentação   de

procuração,     não    implicará    na    desclassificação    de    sua    proposta,     entretanto,

impossibilitará sua capacidade de intervenção no decorrer da sessão;

10.3.    Proceder-se-á  à abertura do  Envelope 2 -  PROPOSTA das  empresas,  sendo o

seu   conteúdo  examinado  e   rubricado   pelas   licitantes   presentes,   bem   como   pelos

integrantes da Comissão Permanente de Licitações;

10.4.   Analjsadas,  cotejadas e  classificadas as  propostas  pela  Comissão  Pemanente

de  Licitações,  considerar-se-á  vencedora  a  que,  satisfazendo  !g!Ê§  as  condições  e

exigências deste  Edital,  apresentar-se  majs vantajosa,  atendido como fator objetivo de

julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL;

10.5.    No  caso  de  empate  entre  duas  ou  mais  propostas,  e  depois  de  obedecido  o

disposto  no  §  2°  do  artigo  3°  da  Lei  Federal  n°  8.666/93  e  ariigos  44  e  45  da  Lei
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Complementar  n°  123/2006,  a  classificação  far-se-á  obrigatoriamente  por  SORTElo,

em ato público para o qual todas as licitantes serão convocadas;

10.6.   Serão desclassificadas as licitantes que apresentarem proposta em desacordo

com   o  estipulado   neste  ato  convocatório,   não  sendo  consideradas   no  julgamento

qualquer  oferta  de  vantagem  não  prevista  ou  com  base  nas  propostas  das  demais

participantes;

10.7.   Serão  desclassificadas  as  propostas  que  omitam  qualquer  elemento  exigido

neste  ato  convocatório,  que  não  contenham  informações  suficientes  para  a  avaliação

quantitativa,   que   apresentem   qualquer  limitação   ou   condição   substancial   que   seja

contrária aos termos deste  Edital,  ou  ainda propostas que sejam  inexeqüíveis,  mesmo

que parcialmente, assim declaradas mediante exposição da Comissão de Licitações;

10.8.   Verificados  erros  aritméticos  nas  propostas,  serão  os  mesmos  corrigidos  pela

Comissão  Permanente  de  Licitações,  na  forma  abaixo  Índicada,  sendo  a  ocorrência

devidamente registrada em ata;

10.9.    Em  caso  de  discrepância  entre  o  valor  grafado  em  algarismos  e  por  extenso,

prevalecerá o valor grafado por extenso;

10.10.No   caso   de   erro   de  transcrição   da   quantidade   prevista   para   o   serviço,   a

quantjdade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário;

10.11.No    caso    de    erro    de    multiplicação    do    preço    unitário    pela    quantidade

correspondente,  o  produto  da  multiplicação  será  retificado,  mantendo-se  inalterados  o

preço  unitário e a quantidade.

11.  DA CONTRATACÃO E EXECUCÃO DOS SERVICOS

11.1.   A vigência do contrato será de 12 (doze) meses,  sendo que a contratação dar-

se-á  mediante  a  assinatura  do  contrato  elaborado  pela  Câmara  Municipal  de  Jacareí

(ANEXO Vll);

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro-Jacareí/SP -CEP  12327-901  -Tel.:(12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br

.:.                                                                   _;.. `



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

TP 01/2020 -Fls 14/25

11.2.   As   despesas   decorrentes   da   execução   do   objeto   desta   licüção,    serão

suporiadas        peki        dotação        orçamentáría         identmcada        pelos        números

01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39;

11.3.   0 início dos sen/iços dar-se-á com a assinatura da Ordem de Servicos;

11.4.   Caso  ocorra  redução  ou  acréscimo dos  serviços,  objeto  desta  licitação,  poderá

ocorrer  antecipação  ou  prorrogação  do  prazo  contratual,  dentro  dos  limites   legais,

observando-se  o  disposto  nos  art.  57,  §   1°,   incisos  1  a  Vl,  e  65  da  Lei  Federal  n°

8.666/93;

11.5.   A fiscalização da execução do objeto dar-se-á da seguinte maneira:

11.5.1, Os  serviços  efetivamente  executados  e  aceitos  pela  fiscalização  serão  objeto

de  medição,  de acordo com  o Cronograma  Físico-Financeiro (ANEXO Xl),  o qual será

conferido e assinado pelo  Fiscal do  Contrato que será aquele descrito  no  ltem  12.2.  A

medição, que será única e somente ao final dos serviços, será encaminhada para efeito

de  pagamento  após  dirimidas todas  as  divergências  porventura  apontadas,  e  se  não

houver atrasos ou multas pendentes;

11.5.2. Em  caso  de  divergência  na  medição  apresentada,   caberá  a  CONTRATADA

declarar,   por  escrito  e  de  forma  fundamentada,   as  discordâncias  e   objeções  que

entender pertinentes, para posterior apreciação pela Câmara Municipal de Jacareí;

11.5.3. A  empresa  vencedora  deverá  executar  fielmente  os  serviços  contratados  de

acordo  com  as  especificações  e  determinações  prevístas  no  Termo  de  Referência  -

Anexo  1;

11.5.4. 0   Termo   de   Referência   -Anexo   1,   especifica   os   materiais   consjderados

essenciais para estabelecer o padrão de qualidade desejado e os parâmetros técnicos

requeridos  para  os  melhores  resultados.  Assim,  eventuais  substituições  deverão  ser

solicitadas  por  escrito  e  submetidas  a  aprovação  da  Câmara  Municipal  de  Jacareí,

mediante  descrição  detalhada  e  comentada  pelo  técnico   responsável  da  empresa
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contratada,  acompanhada  de  folhas  de  dados,  características  operacionais,  catálogo

técnico  e  referências  de  instalações.  Não  serão  aceitos  equipamentos  opcionais  que

não possuam,  no minimo, o mesmo desempenho e qualidade daqueles especificados;

11.5.5. A  empresa  vencedora  da  licitação  deverá  apresentar  ao  Fiscal  do  Contrato,

quando  do  início  da  execução  do  objeto,  os  equipamentos  mínimos  necessários  para

completa execução do contrato;

11.5.6.A  empresa  deverá  fornecer  junto  a  Gerência  de  Licitações  e  Contratos,   no

máximo em até 10 (dez) dias  úteis da emissão da  Ordem  de  Serviço,  a  relação dos

funcionários  que estarão  executando  os  serviços,  indicando  nome e funções de  cada

um,   registro   do   empregado,   número   e   série   da   CTPS   (Caheira   de   Trabalho   da

Previdência  Social),  atualizando  as  informações  quando  da  substituição,  admissão  e

demissão de empregados;

11.5.7. Os   funcionários   relacionados   deverão   executar   os   serviços   devidamente

uniformizados  e  portando  crachás  de  identificação,  bem  como os  correspondentes

Equipamentos de Proteção lndividual, quando necessários.

12   DA FISCALIZACÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1     A Câmara  reserva-se o direito de exercer a  mais  ampla  e  completa fiscalização

dos  serviços,  fiscalização  essa  que  em  nenhuma  hípótese  eximirá  a  empresa  das

responsabilidades contratuais e legais,  bem como dos danos materiais ou pessoais que

forem causados a terceiros, seja por atos de operários e prepostos ou omissões;

12.2    A  fiscalização  do  Contrato  será  exercida  pela  ocupante  do  cargo  efetivo  de

Chefe  do  Departamento  de  Compras e  Manutenção,  Sra.  Márcia  Pereira,  em  conjunto

com   profissional   do   ramo   de   Engenharia   Elétrica,   que   será   contratado   mediante

processo  específico,  em  momento  oportuno,  após  a  emissão  do  cronograma  físico-

financeiro (Anexo Xl) pela Contratada;

12.3     A  empresa  deverá  adotar  medidas,  precauções  e  cuidados tendentes  a  evitar

danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como todas as medidas
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relativas  ao  seguro  contra  tais   ocorrências,   ficando   responsável   pelos   danos  que

eventualmente advirem de sua ação ou omissão;

12.4     A  empresa  obriga-se  a  desvincular  da  obra  no  prazo  de vinte  e uatro

hg!Ê§ qualquer funcionário ou operário cujo serviço  não esteja a contento segundo os

critérios da fiscalização.

12.5       A CONTRATADA TERÁ AS SEGUINTES OBRIGACÕES:

12.5.1    Providenciar  o   DIÁRIO   DE  OCORRÊNCIAS,   que  permanecerá  na  Câmara,

disponível para os devidos lançamentos, mantendo-o atualízado;

12.5.2    Na   primeira   parte   do   DIÁRIO   a   empresa,   obrigatoriamente,   registrará   os

problemas construtivos, as consultas à fiscalização e as soluções adotadas,  bem como

e  especialmente,  as  datas  de  início  e  conclusão  das  etapas  de  serviços  fixados  no

Cronograma Físico-Financeiro (Anexo Xl);

12.5.3     Na  segunda  parie  do  DIARlo,  a  fiscalização fará  o  registro das  atividades  da

empresa,  o andamento dos serviços,  qualidade de execução,  seus recursos,  ritmo dos

serviços, problemas construtivos e todas as recomendações e determinações cabíveis;

12.5.4   A   empresa   será   responsável   pelos   encargos   trabalhistas,   previdenciários,

fiscais e comerciais,  resultantes dos compromissos contratualmente assumidos.

12.6        A  MEDICÃO  E  FISCALIZACÃO  SOBRE  A  EXECUCÃO  D0  013JETO  DAR-

SEÁ DA SEGUINTE MAl\lEIRA:

12.6.1    0s  serviços  efetivamente executados  e  aceitos  pela  fiscalização  serão  objeto

de medição,  mediante a apresentação de relatório,  que,  após conferido,  será assinado

pela  fiscal  da   Contratante,  juntamente  com   o  profissional  do  ramo  de  Engenharia

Elétrica,   que  será   contratado  mediante   processo  específico,   e  o  responsável   pela

Contratada;
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12.6.2    Em   caso   de   divergência   na   apresentação   da   medição/relatório,   caberá   à

empresa  declarar,  por  escrito  e  de  forma  fundamentada,  quais  as  discordâncias  e

objeções que entender pertinentes, para posterior apreciação pela Câmara;

12.6.3      A   medição   somente   será   encaminhada   para   efeitos  de   pagamento  após

dirimidas   todas   as   divergências   porventura   apontadas,    bem   como   verificada   a

inexistência de atrasos ou multas pendentes;

12.6.4      0  objeto  entregue  em  desacordo  com  as  especificações,  contendo  vícios,

defeitos,  incorreções ou diverso das condições propostas, deverá ser objeto de revisão

em até no máximo,  03 (três) dias contados a  partir da comunicação feita pelo fiscal do

contrato,  sem qualquer ônus adicional.

12.7    0 0BJETO SERÁ RECEBIDO E CONFERIDO PELA CÂMARA  DA SEGUINTE

MANEIRA:

12.7.1    Quando   concluídos   os   serviços,   a   Contratada   requererá   à   Contratante   a

elaboração  do  Termo  de  Recebimento  Provisório,  o  qual  será  lavrado  em  até  15

(quinze) dias corridos da data do requerimento,  após vistoria e a constatação de que

os  serviços  foram  executados  e  de  que  se  acham  em  perfeitas  condições  técnicas  e

funcionais;

12.7.2   Efetuado  o  recebimento  provisório,  as  obras  correspondentes  permanecerão

em observação durante 90 (noventa) dias corridos, sendo que neste prazo a empresa

deverá executar às suas expensas todo e qualquer reparo que se faça necessário;

12.7.3           Após  a  conclusão  da  vistoria  efetuada  pela fiscalização,  e  a  comprovação

de   que   foram   cumpridas   todas   as   exigências   contratuais   durante   o   prazo   de

observação, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pela Câmara Municipal

de Jacareí;
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12.7.4            0  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil

pela  solidez e  segurança  do  sewiço,  nem  ético-profissional  pela  perfeita  execução  do

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13   DO VALOR E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO

13.1    A  despesa  foi  estimada  em  R$  292.065,36  (duzentos  e  noventa  e  dois  mil,

sessenta  e cinco  reais e trinta  e seis  centavos) e  será  custeada com  os recursos

orçamentários e financeiros reservados na classificação programática

13.2    0  pagamento  será  efétuado  peb  Tesouraría  da  Câmara  Municipal  de  Jacareí

por   boleto bancário, em até 05 (cinco) dias úteis posteriores ao recebimento da Nota

FiscavFatura e da entrega do relatório das atividades Drestadas devidamente aDrovado

DeLa Fiscalizacão do Contrato e da entreaa da mediacão, confome Cronograma FÍsico-

Financeiro    (Anexo    XI)    das    atividades    prestadas    devk]amente    aprovado    peka

fiscahzação do contrato;

13.2.1 Não  sendo  aprovado  o  relatório  apresentado  ou  ao  se  constatarem  erros  ou

rasuras  na  Nota  Fiscal/Fatura a  ser apresentada  pela  CONTRATADA,  não  ocorrerá  o

cx)rrespondente pagamento, até que sejam efetuadas as devidas correções;

13.3    Quando  da   realização  do  pagamento,   se  devidos,   serão  descontados,   sem

obrigatoriedade  de  prévio  aviso,   as  multas  eventuais,   o  imposto  sobre  serviço  de

qualquer natureza e o imposto sobre a renda devida na fonte sobre o objeto contratado;

13.4    0 atraso no pagamento por parte da  CONTRATANTE  implicará o acréscimo de

juros moratórios à fração de 0,033%  ao dia sobre o valor devido,  salvo a  incidência  no

item  "13.2.1",  que desobriga o pagamento de correção  monetária, juros ou  multas  pela

CONTRATANTE.

14        DAS IMPUGNACÕESERECURSOS

14.1     À  interposição  de  impugnações  ao  presente  Edital,  observe-se  o  disposto  no

artigo 41.  §  1.  ° e 2°,  da  Lei  Federal  n°  8.666/93;
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14.1.1As   impugnações   deverão   ser  encaminhadas   ao   Protocolo  da   Câmara,   cujo

endereço consta do preâmbulo deste Edital;

14.2    A  interposição  de  recursos  e/ou  representações  deverá  obedecer  ao  disposto

nos    artigos    109   a    113   da    Lei    Federal    n.°    8.666/93,    inclusive   quanto    ao   seu

encaminhamento;

14.3     Estando todos os  licitantes presentes à sessão  licitatória e seus representantes

devidamente   credenciados,   estes   poderão   desistir   do   direito   de   interposição   de

recursos  de  forma  que,  a  critério  da  Comissão  Permanente  de  Licitações,  possa  ser

dado prosseguimento ao certame.

15   DAS SANCÕES ADMINISTATIVAS E PENALIDADES

15.1        Regularmente convocada para assinar o coNTRATO,  à adjudicatária cumprirá

fazê-lo   no   prazo   máximo   de   05   (cinco)   dias   úteis,   após   o   qual   sua   omissão

caracterjzará,  nos  termos  do  artigo  81  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  o  descumprimento

total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-a  às  penalidades  legalmente  estabelecidas,

em  especial  a  contida   no  inciso   1   do  artigo  3°  do  Ato  da   Mesa  n°   005/2016,   que

estabelece multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

15.2       Sem  prejuízo  do  disposto  nos  artigos  77  a  80  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  na

ocorrência  de  inadimplemento  injustificado  na  entrega  dos  serviços,  ou  no  caso  de

serviços   executados   em   desacordo   com   o   especificado,   ou   ainda   se   verificadas

quaisquer outras  ações  ou  omissões  que  impliquem  em  descumprimento  do  ajustado,

estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades:

15.3       Advertência;

15.4        Multa de  l%  (um  por cento)  por dia,  limitado a  30%  (trinta  por cento),  incidente

sobre  o  valor da  proposta  apresentada,  nos  casos  de:  não  atendimento  do  prazo  de

assinatura  do  contrato;  descumprimento  do  prazo  estipulado  no  edital  para  a  retirada
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da Ordem de Fornecimento; no atraso quanto ao prazo de entrega dos serviços ou pela

recusa em fornecer o  objeto desta  licitação,  calculada  pela fórmula  M  =  0,01  x  C  x  D.

Tendo  como  correspondente:  M  =  valor  da  multa,  C  =  valor  da  obrigação  e  D  =

número de dias em atraso;

15.5        Multa  de  30%  (trinta  por  cento)  para  os  casos  de  recusa  na  entrega  dos

serviços ou produto, incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

15.6        lmpedimento   do   direito   de   licitar  e   contratar  com   a   Câmara   Municipal   de

Jacareí  por um período de até 2 (anos) anos,  no caso de apresentação de declaração

ou documento falso;

15.7       A  aplicação  da  penalidade  de  multa  não  afasta  a  aplicação  da  penalidade  de

impedimento de licitar ou contratar;

15,8       Caso a empresa vencedora se  recuse a assinar o Contrato,  a  retirar a Ordem

de Serviços,  a atender ao disposto deste Termo de  Referência,  aplicar-se-á o previsto

no art. 64 e seguintes da Lei de Licitações;

15.9       As sanções administrativas somente serão aplicadas pela câmara Municipal de

Jacareí após a devida  notificação e o transcurso do prazo estabelecido  para  a defesa

prévia;

15.10    A  notificação  ocorrerá  pessoalmente  ou  por  correspondência,  com  aviso  de

recebimento,  onde  será  indicada  a  conduta  considerada  irregular,  a  motivação  e  a

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar,  o prazo e o local de entrega

das razões de defesa;

15.11     0  prazo  para  apresentação  de  defesa  prévia  será  de  05  (cinco)  dias  úteis  a

contar  da   intimação,   onde  deverá  ser  observada   a   regra  de  contagem   de  prazo

estabelecida no art.110 da  Lei  n° 8.666/1993;

• - -i .
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15.12    As     multas,      a     critério     da     CONTRATANTE,      poderão     ser     cobradas

cumulativamente.     As definições,  sanções e penalidades contidas nos  anigos  81  a  88

da  Lei  Federal  n° 8.666/93 são  recepcionadas em sua extensão e amplitude,  como se

aqui transcritas, devendo ser observadas;

15.13    A   CONTRATADA   deverá   responsabilizar-se   por   todo   e   qualquer   prejuízo

ocasionado em  decorrência  de  seus  atos  ou  de  seus funcionários,  sendo facultado  à

CONTRANTE   o   desconto   do   valor   apurado   do   seu   faturamento   no   valor   integral

correspondente ao prejuízo.

16   DA RESCISÃO

16.1                0   contrato   poderá   ser   rescindido   pela    CONTRATANTE,    atendido   o

disposto  na  Seção  V,  artigos  77  a  80  da  Lei  Federal  n°  8.666/93  e  considerando

especialmente as seguintes hipóteses:

a)        O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, prazos ou projetos;

b)        Cumprimento    irregular   das    cláusulas    contratuais,    especificações,    prazos    ou

projetos;

c)        A  lentídão  no  seu  cumprimento,  levando  a  câmara  a  considerar a  impossibilidade

da execução do fornecimento nos prazos estipulados;

d)        O atraso injustificado do início da obra,  serviço ou fornecimento;

e)        Subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação da coNTRATADA com

outrem,   a  cessão  ou  transferência,  total  ou   parcial,   bem  como  a  fusão,   cisão,   ou

incorporação,  que não serão admitidas durante a vigência do contrato;

f)        A decretação defalência ou a insolvência civil;

g)        Adissoluçãodasociedade;

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro-Jacareí/SP ~ CEP 12327-901 -Tel.:(12)
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h)        A Alteração social ou  a  modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,  que

prejudique a execução do contrato;

i)        Razões de  interesse  público,  de  alta  relevância  e amplo  conhecimento justificadas

e   determinadas   pela   máxima   autoridade   administrativa   e   exaradas   no   processo

administrativo a que se refere o contrato;

j)        A   ocorrência   de   caso   fortuito   ou   de   força   maior,   regularmente   comprovada,

impeditiva da execução do contrato;

17   DAS DISPOSICÕES GERAIS

17.1     A  Câmara  poderá  a  qualquer  momento  revogar a  presente  licitação  por  razões

de   interesse   público  decorrentes  de  fato   superveniente   devidamente   comprovado,

periinente  e  suficiente  para justificar tal  conduta,  ou  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício

ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

17.2    É facultada à Comissão de  Licitações,  ou  autoridade superior, em  qualquer fase

desta  licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a

instrução   do   processo   licitatório,   vedada   a   inclusão   posterior   de   documento   ou

informação  que  deveria  constar  originalmente  dos  documentos  de  habilitação  ou  das

propostas comerciais;

17,3     É vedada a  utilização de  qualquer elemento,  critério ou fato sigiloso,  secreto  ou

reservado  que  possa,  ainda que  indiretamente,  elidjr o  princípio da  igualdade entre  as

licitantes;

17.4     É   proibido   a   qualquer   licitante   tentar   impedir   o   curso   normal   do   processo

licitatório  mediante  a  utilização  de  recursos  ou  de  quaisquer outros  meios  meramente

protelatórios,   sujeitando-se   o  autor  às  sanções   legais  e  administrativas  aplicáveis,

conforme dispõe o artigo 93 da  Lei 8.666/93;
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17.5     Qualquer tentativa  de uma  licitante  influenciar,  por meios  ilícitos ou  desonrosos,

a  Comissão  de  Ljcitação  no  processo  de julgamento  das  Propostas  resultará  na  sua

desclassificação;

17.6    Antes   do   aviso   oficial   do   resultado   desta   licitação   não   serão   fornecidas,   a

ninguém,  quaisquer  informações  referentes  à  adjudicação  do  contrato  ou  à  análise,

avaliação ou comparação entre as propostas;

17.7    As    licitantes    respondem    pela    fidelidade    e    legitimidade    dos    documentos

apresentados nas diversas fases do processo licitatório;

17.8     Na   contagem   de   prazos,   tanto   para   fins   de   licitação   quanto   para   fins   de

contratação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dja do vencimento,  observado o

seguinte:

17.8.1 Serão  sempre  considerados  dias  consecutivos,  exceto  quando  expressamente

haja disposição em contrário;

17.8.2   Só se injciam e vencem os prazos em dia de expediente nas dependências da

Câmara Municipal de Jacarei;

17.8.3   0  mesmo  princípio  será  aplicado  para  os  casos  de  contagem  regressiva  de

prazos,   devendo  ser  considerado  como  horário   limite  o  fim  do  expediente  do  dia

imediatamente anterior ao do final dessa contagem;

17.9       0s  autos  da   licitação  são  públicos,   sendo  também  públicos  todos  os  atos

relativos  ao  procedimento,  salvo  quanto  ao  conteúdo  das  propostas  até  a  respectiva

abertura;

17.10     Será   franqueada   vista   dos   autos   a   qualquer   interessado   sempre   que   os

mesmos estiverem disponíveis para tanto na Gerência de Licitações;

PraçadosTrêspoderes,74-Centro-Jacareí/SP-¥12327-901  -Tel.:(12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br
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17.11     Eventual  pedido  para  extração  de  cópias  somente  será  analisado  quando  a

solicitação for efetuada  por escrito,  devendo  a  mesma  ser encaminhada  à  Comissão

Permanente de Licitações;

17.12     0 veículo oficial de divulgação da Câmara é o "Boletim  Oficial do  Município de

Jacarei", distribuído semanalmente e publicado no site oficial da prefeitura Municipal de

Jacareí, e através do qual dar-se-á toda a publicidade obrigatória relativa à licitação;

17.13     Fica   constituído   como   obrigação   das    licitantes   o   acompanhamento   das

publicações contidas no Boletim Oficial do Municipio de Jacareí;

17.14     Ressalvadas  as decisões  cuja  publicação  na  lmprensa  Oficial  seja  obrigatória,

a  critério  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  tais  decisões  poderão  também  ser

divulgadas da seguinte forma:

a)    nas sessões de aberiura de envelopes;

b)    por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da

comunicação pelas licitantes;

17.15     Da  habilitação  ou  inabilitação,  classificação  ou  desclassfficação  das  propostas

caberá  recurso  na forma  da  Lei  Federal  n°  8.666/93 e  nos termos contidos  sob  o  item
"14" deste ato convocatório;

17.16    A ausência da procuração não inabilita as licitantes, entretanto, as intervenções

no procedimento licitatório somente poderão ser efetuadas pelos representantes legais

da   empresa,   da   forma   prescrita   no   Contrato   Social,   devidamente   munidos   de

documentos que comprovem as identidades;

17.17    0s  envelopes  de  PROPOSTA  das  empresas  que,  eventualmente,  restarem

inabilitadas,  depois de transcorrido o  prazo de  interposição de  recursos ou julgados os

recursos    interpostos,    serão    devolvidos    aos    interessados,    mediante    recibo,    ou

destruidos, se não retirados em até 15 (quinze) dias após o encerramento do certame;

í
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17.18     Fica  a  empresa  vencedora  do  certame  obrigada  a  manter  a  regularidade  da

documentação  apresentada  na  presente  licitação,  durante  todo  o  prazo  da  vigência

contratual,  podendo a CONTRATANTE,  a qualquer tempo, exigir sua comprovação;

17.19     A licitante que desejar obter maiores  jnformações sobre a  licitação ou entregar

previamente  seus  envelopes  com  a  DOCUMENTAÇÃO  e  PROPOSTA  COMERCIAL,

deverá  dirigir-se  ao  Setor  de   Licitações  da   Câmara   Municipal,   na   Praça  dos  Três

Poderes,  n° 74,  no horário das shoo às  12hoo e das 14hoo às  16h30;

17.20     Para   conhecimento   do   público,   determina-se   a   publícação   de   resumo   do

presente  Edital  na  foma  prevista  no  artigo  21  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  ficando  à

dísposição  no  prédio-sede da  CÂMARA  MUNICIPAL  DE JACAREÍ,  na  Praça  dos Três

Poderes,  74 -Centro,  para cópia em pen drive ou outro tipo de mídia gravável fornecido

ppelo  licitante  todos  os  documentos  atinentes  à  presente  Tomada  de  Preços  (Edital,

anexos,  etc..),  devendo  ser  retirado,  de  segunda  à  sexta-fejra,  das  7h30  às  12hoo  e

das  13h30  às  17h,  no  Setor  de  Licftações  da  Câmara  Municipal  de  Jacareí,  ou  pek)

stihe..  http://www.iacarei.sD.lea.br ,

Praça dos Três Poderes,  74 -Centro-Jacareí/SP -CEP  12327-901  -Tel..(12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br
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MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 56kwp

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
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1.     OBJETO

1.1.0      presente     memorial      se      refere      a      CONTRATAÇÃO      DE      EMPRESA

ESPECIALIZADA  PARA  FORNECIMENTO  E     INSTALAÇÃO  DE  SISTEMA  DE

MICROGERAÇÃO  DE  ENERGIA  FOTOVOLTAICA COM  POTÊNCIA MINIMA DE

56       KWp,       NA       CAMARA       MUNICIPAL       DE       JACAREI,       CONFORME

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

1.2.  0   fomecjmento   de   equipamentos   e   serviços   relacionados   aos   sistemas   de

microgeração distribuída fotovoltaica, escopo dessa especificação técniffi, deve §er

realizado de maneira que contemple todos os equipamentos, materiais e acessórios

necessários    para    seu    perieito    funcionamento,     mesmo    os    não    estejam

explicitamente citados.

1.3.  Para conexão à rede, o sistema deve seguir todas as exigências da concessionária,

mediante parecer de acesso anexo a este memorial, confome diretrizes da própria

concessionária.

2.     DETALHAMENTO DO PROJETO

2.1.  ESPECIFICAçÕES TÉCNICA

2.i .i .  0 microgerador fotovoltaico deve ser instalado confome arranjo de painéis

indicados  na figura 1  Arranjo dos Modulos  Fotovoltaicos

Arranjo  N

Figura  1
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2.1.2. 0 Mi.crogerador fotovoltaico conectado à rede de distribuição deverá ser formado

pc)r  no mínimo  140  módulos fotovoltaicos.

2.1.3.A potência nominal dos módulos fotovoltaicos deve ser de no mi'nimo 400 Wp.

2.1.4. 0 microgerador fotovoltaico deve ser instalado em três arranjos de painéis: Arranjo

NE, Arranjo N e Arranjo NO.

2.1.5.0 Arranjo NE deve ser composto por no mínimo 42  módulos fotovoltaicos.

2.1.6. 0 Arranjo N  deve ser composto por no mi.nimo 42 módiilos fotovoltaicos.

2.1.7. 0 Arranjo NO deve ser composto por no mínimo 56 módulos fotovoltaicos.

2.1.8. Cada arranjo pode possuir uma ou  mais séries conforme número de entradas do

inversor.

2.1.9.Os  arranjos  do  microgerador  fotovoltaico  devem  ser  ligados  a  um  mínimo  de  2

jnversores com  um mínimo de 2 MPPTs cada.

2.1.10.  A  potência  nominal  total  do  conjunto  de  inversore§  deve  ser no  mínimo  50kw

em  corrente alternada.

2.1.11. Os jnversores deverão estar abrigados.

2.1.12. Os  inversores,  caixas  de  conexão  CC  e  quadros  de  proteção  CA  devem  ser

instalados em local visi.vel e acessível para a equlpe de manutenção.

2.1.13. Os condutores CC desde as calxas de conexão dos módulos fotovoltaicos até a

entrada dos inversores devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos,

com caixas de passagem seguindo as normas brasjleiras de instalações elétricas.

2.1.14. Na    proposta    Comercial,    deve-se   apresentar   catálogo    que    comprove    as

especificações dos módulos e inversores.

2.2. Módulos Fotovoltaieo§

2.2.1. Os módulos fotovoltaicos utilizados  no Mcrogerador devem  possujr potência

mínima STC de 400 Wp   e eficiência mínima de  18%.

2.2.2. Os módulos fotovoltaicos devem ser do tipo HALF CELL com  144 células.

2.2.3. Os módulos fotovoltaicos devem ter no mínimo 3 diodos by-pass.

2.2.4.Os módulos fotovoltaicos devem possuir terminais de conexão do tipo MC4.

2.2.5.As laterais dos módulos fotovoltaicos devem ser em  estrutura de alumiínio

anodizado.

2.2.6. 0 vidro de proteção das células deve possuir espessura mi`nima de 3 mm.

2.2.7.A caixa de conexão dos módulos fotovoltaicos devem  ser lp 67 ou lp68.

2.2.8.Os  módulos  fotovoltaicos  devem  possuir  certificação   lNMETRO  (para  pajnéis

nacionais e importados) e certificações estrangeiras:  lEC 61730,  lEC 61215 ou UL

1703 (para pairiéis importados).

`.                   '..;J
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2.2.9.Os  módulos  fotovoltaicos  devem  possuir  garama  de,  no  mi'nimo,10  anos  para

substituição de módulos que apresentem  defeitos;

2.2.10. Os módulos fotovoltaicos devem  possuir garantia de potência de,  no mínimo, 20

anos para substituição de módulos que apresentem uma degradação de potência

acima de:

o     10%  relativo à potência nomlnal nos primeiros  10 anos,  e
o     20%  relativo à potência nominal em 20 anos;

2.3. lnversores

2.3.1.Todos os inversores devem  ser trifásicos e do tipo GRID-TIE e projetados para

operarem conectados à rede da concessionária local de energia elétrica na

frequência de 60  Hz.

2.3.2. Os inversores devem ser dimensionados conforme fator de dimensionamento do

inversor (FDl  =  Pc.a./Pc.c.)  0,85 Í  FDl  s  1.

2.3.3.A tensão nominal CA (fase-fase) dos inversores deve ser de 220Vac.

2.3.4.Os inversores devem possuir no mínimo 2 MPPTs

2.3.5.Todos os inversores devem apresentar eficiência máxima igual ou superior a 97%

2.3.6.A distorção  harmônlca  total  de  corrente  (THDl)  do  inversor  deve  ser  menor  que

3%.

2.3.7. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre ± 0,8.

2.3.8. Os inversores não devem necessitar da inclusão de transformadores e/ou outros

componentes   para   o  atendimento  às  especificações  técnicas   exigidas   neste

Termo de Referência e integração à infraestrutura existente.

2.3.9.Os  inversores devem  ser instalados à sombra e as carcaças devem ter grau  de

proteção mínimo lp 65.

2.3.10.Os   jnversores  devem   atender  a  todas   as  exigências   da   concessionária   de

energia local.

2.3.11. Os  inversores devem  incluir proteção contra reversão  de polaridade na  entrada

CC,  curto-circulto na sai'da CA,  sobretensão e sunos em  ambos os circuitos,  CC

e CA,  proteção contra sobrecorrente na entrada e saída além de proteção contra

sobretemperatura.

2.3.12. Os inversores devem atender aos requisitos da interiace de conexão com a rede,

requisitos am-jlhamento e requisitos de segurança do equipamento.

`               .                              .`.``
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2.3.13. Os inversores devem ser capazes de monitorar os  principais parâmetros CC e

CA (tensão CC por MPPT, corrente CC por MPPT, potência CC por MPPT, tensão

CA,  corrente CA,  potência CA, frequência CA).

2.3.14. Os inversores devem ter interface apropriada para visualização pelo usuário dos

princjpais parâmetros CC e CA de operação.

2.3.15. Os inversores devem ter interface apropriada para leitura dos dados via lnternet.

2.3.16. Os inversores devem ter garantia mínima de 7 anos.

2.4. Cabos solares

2.4.1. Os cabos solares devem possuir as seguintes certificações e características:

•     Cabossolares com isolação dupla de no mínimo 6,Omm2 com isolação de l000
Volts;

•      Devem    ser   projetado§   e   fabricados   seguindo    no   mínimo   as   exigências

preconizadas  pela  lEC 60228,  CEl  20-11,  lEC 60332.1,  lEC 61034,  IEC  60754
e  NBR  16.612:2017.

•     Não devem ser utilizados cabos extensores.

2.4.2. Os cabos solares de cada série fotovoltalca devem estar identificados com o

número da série e arranjo correspondente.

2.5. Caixas de Conexão CC

2.5.1. Cada série fotovoltaica deve estar conectada a uma entrada da caixa de conexão

CC.

2.5.2.Cada entrada  das  caixas de  conexão CC  deve estar protegida  por um  fusível  e

um  dispositivo  de  seccionamento  dimensionados  conforme  a  corrente  e tensão

CC de sua série fotovoltaica.

2.5.3.Cada  saída  da  caixa  de conexão  CC  deve  estar  conectada  à  entrada  de  uma

MPPT de um inver§or correspondente a sua respectiva série e arranjo.

2.5.4.Cada  série  fotovoltaica  deve  possujr  dispositi'vo  de  proteção  contra  surtos  de

tensão,  específico para apllcações fotovoltaicas em  correrite contínua.

2.5.5.Cada  série fotovoltaica  deve estar identificada  na entrada e  na saída das caixas

de conexão CC.

2.5.6.Os dispositivos de proteção utilizados nas caixas de conexão CC devem estar em

confomidade com a noma ABNT 5410 e da concessionária de energia.

2.5.7.As caixas de conexãc) CC  devem ser instaladas à sombra e as carcaças devem

ter grau de proteção mi'nimo lp 65.

•:'.,                     \_`;
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2.6. Quadro de proteção CA

2.6.1.A  saída  de  cada  inversor  deve  estar  conectada  a  uma  entrada  do  quadro  de

proteção CA.

2.6.2. Cada entrada do quadro de proteção CA deve estar protegida por um dispositivo

de  seccionamento  dimensionado conforme a corrente e tensão  CA de  saída  de

cada inversor.

2.6.3.A saída  de cada  inversor deve estar conectada a dispositivo de proteção contra

suhos de tensão CA.

2.6.4.As entradas e saídas do quadro de proteção CA devem estar identificadas.

2.6.5.0 quadro de proteção CA deve ser instalado à sombra e as carcaças devem ter

grau  de proteção mínimo lp 65.

2.6.6. 0 quadro de proteção CA deve pemitir o paralelismo dos inversores mediante um

disjuntor devidamente dimensionado conforme a tensão do ponto de conexão da

edificação e corrente total dos inversores.

2.6.7.Os  cabos  utilizados  nas  conexões  e  no  quadro  CA  devem  ser  djmensionados

conforme sua corrente CA.

2.6.8.0  quadro  de  proteção  CA,  djsjuntores  de  proteção  e  barramentos  associados,

cabos de entrada e saída devem ser fornecidos, dimensionados e instalados em

confomidade com a NBR 5410.

2.6.9.A tensão de saída quadro de proteção CA deverá ser de 220Vac fase-fase.

2.6.10. A conexão a instalação deverá ser reallzada em  local apropriado que suporte a

potência fornecida pelo sistema.

2.6.11. Os cabos elétricos devem apresentar tensão de isolamento aproprjada à tensão

nominal de trabalho e possuir cenificação TUV.

2.6.12. 0  ponto  de  conexão  se  dará  no  QDGl  no  pavimento  térreo  do  Prédio Antigo,

conforme Anexo -Planta Baixa e Ponto de Conexão.

2.7.  ESTRUTURAS DE SUPORTE DOS IVIÓDULOS FOTOVOLTAICOS

2.7.1.Os  módulos fotovoltaicos  devem  ser  instalados  com  a  inclinação  mínima  de  10°

em  relação ao plano horkontal e confome indicado na figura  1.

2.7.2.As estruturas de suporte devem ser projetadas para resistir ao peso dos módulos

e  aos  esforços  do  vento  de  acordo  com  a  NBR  6123/1988  e  a  ambientes  de

corrosão igual oLi maiores que C3, em confomidade com a lso 9223.

``..
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2.7.3.As  estruturas  de  suporte  devem  ser  feitas  de  alumínio  ou  material  superior  e

devem atender ao requisito de duração de no mínimo 10 anos.  Os procedimentos

de   instalação   devem   preservar  a   proteção   contra   corrosão.   lsto  também   é

aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral.

2.7.4.A  fixação  da  estrutura  de  suporte  deve  ser  efetuada  em  blocos  de  concretos

(fornecidos e instalados pela CONTRATADA),  os quais devem estar devidamente

fixados na laje da edificação. A impermeabilização da laje deve ser preservada.

2.7.5.As  estruturas  de  suporte e  os  módulos  fotovoltaicos  devem  ser dispostos  de  tal

maneira  que  permita  o  acesso  à  manLitenção  da  laje  e  demais  equipamentos

existentes.

2.7.6.A figura 2 indica o posicionamento de evaporadoras e caixas d'água sobre a laje.

A CONTRATADA deve  reposicionar as evaporadoras indicadas em vemelho de

modo  a  permitir  a  instalação  da  estrutura  de  suporte  e  garantir  o  acesso  das

mesmas para manutenção.

2.7.7.  0   projeto  e  instalação  das  estruturas   de   suporte  deve   permitir  o  acesso  as

evaporadoras     não     ldentificadas     em     vermelho     sem     requerer     o     seu

reposicionamento.

Figura 2

2.7.8.A figura  3  indica  uma  sugestão  de  estrutura  de suporte  sendo  a  CONTRATADA

responsável    por   projetar,    fornecer   e    instalar   a    estrutura    observando    as

especificações anteriomente dispostas.

•J
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Figura 3

2.8. ATERRAIVIENTO E PROTEÇÃO CONTFU DESCARGAS ATWIOSFÉRICAS

2.8.1.Os  módulos  devem  ser  devidamente  aterrados  por  meio  de  cabo  terra,  verde,

bitola mínima 6mm2.

2.8.2.Todas   as   estruturas   metálicas   e  equipamentos   devem   estar  conectados   ao

sistema de aterramento, de foma a garantir a equipotencialidade.

2.8.3.Toda  a instalação,  deve ser realizada em  conformidade  com  a  norma  NBR5419,

inclusive,  eventuais adaptações necessárias.

2.9.  Placa de Sinalização

2.9.1. Obedecendo as normas técnicas da concessionária, devem ser instalada 03 (três)

placas de sinalização indicando o risoo de choque elétrico.

RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

iul
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2.10.    Conexão do Microgerador à rodo da distribuidora

2.10.1.A  energia   elétrica   gerada   pelo   MÍcrogerador   FV  será   contabílizada   para   a

unidade consumidora de acordo com a Normativa 687/2015 da ANEEL.

3.  PROJETO EXECUTIVO

3.1  Para elaboração do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar análise prév`a
das   instalações   civis   e   elétricas   de   potência   e   de   proteção   contra   descargas
atmosféricas   com   elaboração   de   relatório   técnico   com   indicação   das   eventuais
adaptações necessárias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

3.2  0  projeto  executivo  deverá  ainda  ser realizado  a  panir de  simulação  de  produção
anual    de    energia    através    de    software    espeoializado    que    permita    simular    as
características reai§ dos equipamentos a serem  instalados, os dados climatológicos da
localidade,  as  influências  de sombras,  da  jnclinação  dos  módulos e  de demais  fatores
na geração de energia da UFV.

3.3  0  arranjo  geral  do  sistema  deverá  ser capaz  de  permitir que  a  UFV alcance  um
Performance Ratio maior que 70%.

3.4 0 projeto executivo deverá prever estudo quanto a distribuíção de carga, detalhes e
desenhos técnicos contendo todas  as informações  necessárias  para  a instalação  dos
painéis, das strings,  dos inversores,  da estrutura de suporte e demais componentes do
sistema,  com as respectivas ART.

3.5   0   projeto   executivo   ainda   deverá   conter   memorial   de   cálculo,   memorial   de
qiiantitativos,  memorial  de  especificações de todos  os equipamentos e qualquer outro
documento  necessário  (manuais,  catálogos,  guias,  etc.)  que  contenham  informações
quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do sistema.

3.6  É  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  a  solicitação  de  vistoria  com  vistas  a
homologação  e  substituição  do  medidor junto  a  concessionaria  atendendo  a  todas  as
exigências da mesma.

3.7  A  verificação  dos  quadros  e  painéis  da   CONTRATANTE,   e  suas  adequações
confome necessário,  é de respc)nsabilidade da CONTRATADA.

4. ENCARGOS DA CONTFUTADA

4.1  Apresentação  do  cronograma  completo  em  base  diária  ou  semanal  detalhado  de
fornecimento de materlais e execução dos serviços.

4.2   Disponibilizar  meios  para  acesso  seguro  aos  pontos  de  instalação  do  sistema
fotovoltaico,  seguindo  as  diretrizes  de  segurança  estabelecidas  na  NR-10  e  NR-35,
incMndo,   quando  necessário,   projeto  (inclulndo  ART)  desenvolvido  por  profissional
capacitado.

4.3  Elaborar um  projeto executivo detalhado contendo todas as  informações do prédio
da Câmara de Jacareí.

```.`.               `.1
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4.4 Elaborar desenho detalhado descrevendo todos os demais serviços de apoio civil.

4.5  Fornecer desenho detalhado da distribuição elétrica  desde o ponto de força  até o
equipamento.

4.6 Desenho detalhado do quadro elétrico constituído de esquemas de força e comando.

4.7 Efetuar um  levantamento minucioso das condições locajs atuais da obra,  antes de
iniciar os serviços de montagens.

Í;8mAc:::Ta¥n:AmDâsdÂ:eNrí:b:g::::i:t5e2gáaág3:t,eoâ/sg3sdpoecJ|iígieÉSRqàstÊAmsT#;
na ocasião do projeto executivo, fabricação, montagem e testes.

4.10  Efetuar,  sob sua exclusiva responsabilidade,  o transporte horizontal e vertical dos
equipamentos  e  componentes  desde  a  fábrica  até  a  obra,   incluindo  montagem   e
desmontagem,  caso  necessário,  levando  em  consjderação  as  dificuldades  de acesso
dos equipamentos.

4.11   Executar  a  montagem  de  todos  os  componentes  da  instalação,  devendo  utillzar
mão de obra especializada,  sob responsabilidade de engenheiro contratado.

4.12 Fornecer ART de execução da instalaçáo.

4.13 Fornecer o manual de manutenção e operação da instalação em língua portuguesa;

4.14  Certificados  de  Garantia  dos  equipamentos,  complementados  com  catálogos  e
folhetos técnicos dos equipamentos e comporientes fornecidos;

4.15  Trabalhar  uniformizados  com  todos  os  Epl'S  e  devidamente  identificado  com
crachá;

4.16    A    CONTRATADA    será    responsável    pelo    armazenamento    de    todos    os
equipamentos e materiais necessários à instalação do§ sistemas fotovoltaicos.

4.17 A CONTRATADA deverá transportar todos os equipamentos e materiais até o local
da instalação.

4.18    Todos    os    custos    de    transporte,    incluindo    o    frete,    serão    arcados    pela
CONTRATADA.

4.19 A CONTRATADA deverá instalar e configurar todos os equipamentos (hardware e
software)   necessários   ao   perfeito   funcionamento   das   plantas   de   micro   geração
fotovoltaica.

4.20  A  CONTRATADA  deverá  interligar  o  sistema  de  microgeração  fotovoltaico  às
instalações internas de energia da  unidade consumidora;

4.21  0s custos  relativos  aos reparos de eventuais  danos  causados  às  instalações  da
unidade   consumidora   em   decorrência   das   atMdades   de   lnstalaçáo   do   Sistema
Fotovoltaico serão de responsabilidade da CONTRATADA.

..1                  .`.L
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5. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1  Câmara Municipal  de Jacarei.
Praça dos Três Poderes
Jacareí - SP
CEP:  12327-170

6.  LOCAL DA INSTALAÇÃO.

6.1  Fotos ilustrativas de onde deverá ser feita as instalações dos painéis fotovoltaicos
na Câmara Municipal de Jacarei.:

`````,....
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7.  NORMAS TECNICAS

7.1 Todos os componentes da usina fotovoltaica devem estar de acordo com as normas
braslleiras    e/ou    jnternacionais,     garantindo    qualidade,     integridade    e    um    Ótimo
desempenho após sua instalação.

7.2  Algumas  destas   normas,   em   particular  as  que  afetam   os  componentes   mais
específicos de uma instalação fotovoltaica (módulos geradores e inversores) são citadas
expressamente nos detalhes das especificações que se seguem. De particular interesse
são:

•  lEC  61215
• lEC 61646
•  lEC 61730
•  lEC 60364-7-712
• lEC 60904-3
•  IEC 61173: 1992
• lEC 61727
•  lEC 62109
•  IEC 62116
• lEC 62446
• lEC 60439
•  uL  1703
•  NBR  10899
•  NBR  16149
•  NBR  16150
•  NBR  11704:2008
• RES. ANEEL 482/2012

•   PRODIST  Módulo   317.4  0s   equipamentos  de  tipo  mais  geral   (linhas   elétricas,

cabeamento,   medídores   de   energia,   edificações   e   sistemas   de   proteção)   devem
satisfazer à normativa brasileira em vigor.  Particularmente relevantes são:

• NBR-5410 -lnstalações Elétricas de Baixa Tensão

• NBR-5419 -Sístema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.

8. GARANTIA DO SERVIÇ0

8.1  A  CONTRATADA,  i.nstaladora  do  si§tema,  deverá  garantir  todos  os  itens  de  seu
fornecimento dentro do prazo de garantia de  1  (um) ano,  a partir da data de entrega da
instalação em funcionamento.

8.2  Esta  garantia  deverá  ser  total,   contra  quaisquer  defeitos  de  qualidade,   projeto,
fabricação,  instalação  e acessórios,  sem  prejuízo  as  garantias  estabelecidas  para os
materiais especificados r`este memorial descritivo.

8.3 Em casos de defeitos abrangidos pela garantia, dentro do prazo estabelecido acima,
em que haja necessidade de troca ou  reparo de equipamentos/peças ou acessórios,  o
transporte  dos  componentes  até  as dependências  do  instalador/fornecedor ou  para a
obra,  ficam  sob a  responsabilidade CONTRATADA,  bem  como os  custos de  mão-de-
obra, despesas de viagens e estadia da mesma.

i)
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9. PRAZOS

9.10  Fornecimento  e  a  execução dos  serviços  projeto  será  realizado  nas  seguintes
etapas:

9.2 Entrega do material em até 15 dias corridos após assinatura da Ordem de Serviço.

9.3   Desenvolvimento  dos   projetos  executivos   e   apresentaçãc)  para  aprovação   da
Comissão de Fiscalização,  em até 20 dias corridos da assinatura da Ordem de Serviço
contrato.

9.4 Realização e conclusão das instalações, configuração dos sistemas e apresentação
do projeto AS BUILT,  em até 45 dias corridos após assinatura da Ordem de Serviço.

São Jose dos Campos,  13 de novembro de 2019

-,-'--L          L_I'

DANIELLA DE SOUZA NUNES MACHAD0

ENGENHEIRA ELETRICISTA



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

TOIVIADA DE PRECOS n° 01/2020

Anexo 11 -Declaração de cumprimento do Art. 7°, Xxxlll/CF

A empresa inscrita no cNPJ/MF sob o n°  .....,  com

sede  na  cidade  de  ......,  estado  de  ......,  na  Rua  ......,  n°  .....,  bairro  ....

por meio de seu representante legal que a esta subscreve,  DECLARA expressamente e sob
as  penas  da  lei,  que  não  emprega  menores  de   14  (quatorze)  anos  em  seu  quadro  de

funcionários,  bem  como  não  expõe  qualquer  empregado  menor  de  18  (dezoito)  anos  aos

serviços   noturnos,   perigosos   e   insalubres,   da   forma   proibida   pelo   aftigo   7°,   Xxxlll   da

Constituição Federal.

E  por ser a mais absoluta expressão da verdade,  firma a  presente,  estando

plenamente  ciente  das  penalidades  advindas  do  descumprimento  do  inciso  V do  artigo  27,

da Leí Federal n° 8.666/93,  previsto na Lei n° 9.854/99.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

Praça  dos  Três   Poderes,   74,   Centro,   Jacareí/SP  -CEP     12   327-901   -Fone    (12)   3955-22C)O

Site     www   iacarei   sn  `eÉ±   bí

:'`
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

Fls 01/01

TOMADA DE PRECOS n° 01/2020

ANEXO 111 -Declaração de dados para elaboração de eventual contrato

DADOS DA EMPRESA

DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Praça  dos   Três   Poderes,   74.   Ceniro,   Jacareí/SP   -CEP     12   327-901   -Fone     (12)   3955-2200

Si(e    \i/ww  iacarei   sn  le£  br

`:'                ...



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

Fls 01/01

TOMADA DE PRECOS n° 01/2020

Anexo IV -Declaracão -MicroemDresa ou EmDresa
dePe ueno Porte

A        empresa CNPJ         no

declara   à   Câmara   Municipal   de   Jacareí,    para   fins   de

participação   no   procedimento   licitatório   da   TOMADA   DE   PREÇOS   n°   01/2020,

cumprir   plenamente   os   requisitos   para   classíficar-se   como   Microempresa   ou

Empresa de Pequeno Porte,  nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de

14    de   dezembro    de   2006.    Declara-se,    ainda,    ciente   das    responsabilidades

administrativa,  civil  e  criminal.

Loca e data

Nome do Representante:

RG e CPF

Carimbo da empresa

Praça  dos  Três   Poderes,   74,   Centro  -Jacareí/SP   -CEP     12   327-901   -Tel      (12)   3955-2200
www     iacarei.st)  leG  br

-i``                             ```
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

F's 01/01

TOMADA DE PRE OS n° ol/2020

Anexo Vl -Procuração

A  empresa devidamente   inscrita   no

CNPJ/MF  sob  o  n°  ...,   com  sede  na   Rua   .....,   n°

..   ,  bairro  ......,  cidade  de  ......,  estado  de  ....           „   ,   por

seu   sócio   .......   (denominação  do   contrato) ,....,   brasileiro,

.„    (estado   civil) ,.....   (profissão),    residente   e   domiciliado   na

cidade  de  .,.,,.,  nomeia  e  constitui  seu  REPRESENTANTE,  o  Sr.

...    (estado   civil) ,.....    (profissão),    pohador   da

cédula de  identidade  RG  n°  .....,  e do  cpF/MF  n°  .....,  a

quem  são  conferidos  poderes  para  representar  a  empresa  outorgante,

junto   à   Câmara   Municipal   de   Jacareí,   na   Licitação   TOMADA   DE

PREÇOS    n°    01/2020,    em    especial    para    pariicipar   das    sessões

licitatórias, firmar declarações e atas,  interpor ou desistir da  interposição

de  recursos  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame

acima  Índicado.

Local e data.

assinatura do responsável pela outorga
(firma reconhecida)

Praça  dos  Ti.ês  Poderes.  74,  Centro,  Jacareí/SP  -CEP:   12.327-901   -Fone;  (12)  3955-2286
acarei.s •`..                      .:.`.:
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TOMADA DE PRE OS n°01/2020

Anexo Vll -Minuta Contratual

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE  ENTRE SI  FIRMAM A CÂMARA

MUNICIPAL DE JACAREÍ E A EMPRESA

Por  este  instrumento  contratual,  de  um  lado  a  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ,

pessoa    jurídica     de     direito     público     interno,     inscrita     no     CNPJ/MF     sob     o     n°

50.437.516/0001-76,  sediada na Praça dos Três Poderes,  n° 74 -Centro,  na Cidade de

Jacareí-SP,  nesse ato representada por seu Presidente, Vereador ABNER RODRIGUES

DE  MORAES  ROSA,  brasíleiro,  ponador  da  cédula  de  identidade  RG  n°

SSP/SP,     inscrito    no    CPF/MF    sob    o    n°                                    doravante    denominada

simplesmente  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado  a  empresa  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°

com  sede  na  cidade  de  .......,  na neste  ato  representada

por   .......,   portador  da   cédula   de   identidade   RG   n.°   ...,   inscrito   no

CNPJ/MF     sob     o     n.°                     ,      doravante     simplesmente     denominada     como

CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERvlços decorrente da ljcitação modalidade Tomada de Preços n° 01/2020, com

Praça  dos  Três  PodeTes,   74  -Cenno  -São  Paulo/SP  -Cep  n°   12   327-90]   -Fone    (]2)  3955-2200
www   iacârei   so  letr   br
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fundamento  na  Lei  Federal    n°  8.666/93  e  suas  alterações,  mediante  as  cláusulas  a

seguir especificadas.

CLAUSULA |a .

Contratação de empresa especialjzada para foi-necimento e instalação de sistema

de   microgeração   de   energia   fotovoltaica,   com   potência   mínima   de   56KWp,

incluindo  material,  equipamentos  e  mão  de  obra,  para  a  Câmara  Municipal  de

Jacareí,   que   deverá   obedecer   ao   Termo   de   Referência   (ANEXO   1),   e   estar   em

conformjdade com os requisitos previstos e exigidos no Edital desta Tomada de Preços.

CLAUSULA 2a - DO VALOR

2.1.   0   valor  global   do   presente   CONTRATO,   fixo   e   irreajustável,   nos   termos   da

legislação  vigente  é  de  RS sendo  que  o

valor  a  ser  pago  será   aquele  de  acordo  com   o  Cronograma   Físico-Financejro  e  a

medição apresentada, e,  ratificadas pela fiscal do contrato;

2.2. As despesas decorrentes da  execução do objeto deste  Contrato serão suportadas

pela seguinte dotação orçamentária:  01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39;

2.3. 0 valor contratado será fixado em reais, não comportando reajustes pelo periodo de

12 (doze) meses.

CLÁUSULA 3a -DA VIGÊNCIA  CONTRATUAL

3.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, sendo que a contratação dar-se-á

mediante a assinatura do contrato.

Praça  dos  Três  Poderes,   74  -Cenuo  -Sao  Paulo/SP  -Cep  n°   12   327-901   -Fonc-(12)  3955-2200
www   iacarei   sn  teB   br¥-f
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3.2.  0  prazo  para  a  execução  completa  dos  serviços  será  de  12  (doze)  semanas,

cconfome Cronograma  Físico-Financeiro descrito  no Anexo Xl,  contados do recebimento

da Ordem de Servicos peka Contratada;

3.3.  ReguLamente  convocada  para  assinar  o  CONTRATO,  a  empresa  cumprirá  fazê-lo

no prazo máximo de 05 (cinoo) dias úteis, após o qual sua omissão caracterizará não

atendimento  do  prazo  de  assinatura  contratual,  sujeitando-a  à  penalidade  contida  no

disposto no §1° do an.  86 da  Lei  Federal  n° 8.666m3,  bem como àquela do Art.  3°,1,  do

Ato da  Mesa  n° 052016,  que estabelece multa de  1 %  (um  por cento) por dia,  limftado a

30%  (tnnta  por cento)  incidente sobre o valor da obrigação não cumprida e tomando por

base a proposta apresentada e ainda às demais penalk]ades previstas na  referk]a  Lei e

afterações posteriores;

3.4.  No  caso  de  redução  ou  acréscimo  dos  serviços,  poderá  ocorrer  antecipação  ou

prorrogação do  prazo contratual,  dentro dos  limites  legais,  observando-se o disposto  no

art.  57,  §  1°,  incisos  1 a Vl, e ari.65 da  Lei  Federal  n° 8.666/93;

a _ COND

4.1.   0  pagamento  será  efetuado  pela  Tesouraria  da  Câmara  Municipal  de  Jacareí  por

boleto  bancárb,  em  até  05  (cinco)  dias  úteis  posteriores  ao  recebimento  da  Nota

FiscavFatura  e da  entrega  do  relatório das  atívidades  Drestadas devidamente  aDrovado

Dela  Fiscalizacão  do  Contrato  e  da  entreaa  da  mediacão,  conforme  cronograma  físico

das atividades prestadas devidamente aprovado pela fiscalização do contrato;

4.2.   Não   sendo   aprovado   o   relatório   apresentado   ou   ao   se   constatarem   erros   ou

rasuras  na  Nota  Fiscal/Fatura  a  ser  apresentada  pela  CONTRATADA,  não  ocorrerá  o

correspondente pagamento, até que sejam efetuadas as devidas correções;

Praça  dos  Três  Poderes,   74  -Centro  -São  Paulo/SP  -Cep  n°   12   327-90`   -Fone    (12)  3955-2200
www   iacarei   si)   leÊ   br
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4.3.Quando   da   realização   do   pagamento,   se   devidos,   serão   descontados,   sem

obrigatoriedade   de   prévio   aviso,   as   multas   eventuais,   o   imposto   sobre   serviço   de

qualquer natureza e o imposto sobre a renda devida na fonte sobre o objeto contratado;

4.4.  0  atraso  no  pagamento  por  parte  da  CONTRATANTE  implicará  o  acréscimo  de

juros  moratórios  à  fração  de  0,033%  ao  dia  sobre  o  valor  da  parcela  devida,  salvo  a

incidência  na  cláusula  "4.2",  que  desobriga  o  pagamento  de  correção  monetária,  juros

ou multas pela CONTRATANTE.

5.1.A Câmara  reserva-se o direito de exercer a  mais ampla e  completa fiscalização dos

serviços,    fiscalização   essa   que   em    nenhuma   hipótese   eximirá   a   empresa   das

responsabilidades contratuais e legais,  bem como dos danos materiais ou  pessoais que

forem causados a terceiros, seja por atos de operários e prepostos ou omissões;

5.2. A fiscalização  do  Contrato  será  exercida  pela  ocupante do  cargo  efetivo  de  Chefe

do  Depariamento  de  Compras  e  Manutenção,  Sra.  Márcia  Pereira,  em  conjunto  com

profissjonal  do  ramo  de  Engenharia  Elétrica,  que  será  contratado  mediante  processo

específico,   em   momento  oportuno,   após  a  emissão  do   cronograma  físico-financeiro

(Anexo XI) pela Contratada;

5.3. A empresa deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos

materiais  e  pessoais  a  seus  operáríos  e  a  terceiros,   bem  como  todas  as  medidas

relativas   ao   seguro   contra   tais   ocorrências,   ficando   responsável   pelos   danos   que

eventualmente advirem de sua ação ou omissão;

5.4.A  CONTRATADA  obriga-se  a  desvincular  da  obra  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)

horas  qualquer funcionário  ou  operário  cujo  serviço  não  esteja  a  contento  segundo  os

critérios da fiscalização;

5.5.A  empresa  será  responsável  pelos  encargos trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e

comercjais,  resultantes dos compromissos contratualmente assumidos;

Praça  dos  Três   Poderes,   74  -Centro  -São  Paulo/SP  -Cep  i]°   12   327-901   -Fone     (12)  3955-2200
www   iacarel   sT`   leL!   br
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5.6.Em  caso  de  divergência  na  apresentação  da  medição/relatórío,  caberá  à  empresa

declarar,  por escrito e de forma fundamentada,  quais as discordâncias e  objeções  que

entender pertinentes, para posterior apreciação pela Câmara;

5.7.A  medição  somente  será  encaminhada  para  efeitos  de  pagamento  após  dirimidas

todas  as  divergências  porventura  apontadas,   bem  como  verificada  a  inexistência  de

atrasos ou multas pendentes;

5.8.0  objeto entregue em  desacordo  com  as especificações,  contendo  vícios,  defeitos,

incorreções ou diverso das condições propostas, deverá ser objeto de revisão em até no

máximo,  03  (três)  dias  contados  a  partir  da  comunicação  feita  pela  fiscal  do  contrato,

sem qualquer ônus adicional;

5.9.Os responsáveis pela fiscalização deste do Contrato deverão denunciar,  se o caso,

formalmente,  à  Gerência  de  Licitações  e  Contratos,  qualquer  irregularidade  observada

durante  a  execução  dos  serviços  pela  CONTRATADA  ou  qualquer  funcionário  por  ela

indicado;

5.10.             0   serviço,   objeto   deste   CONTRATO,   será   prestado   sob   o   regime   de

execução  indireta  de  empreitada  por  menor  preço  global,  devendo  ser  executado  na

conformidade  com  as  especificações  integrantes  da  Tomada  de  Preços  n°  01/2020  e

todos os projetos integrantes, observando-se as normas da ABNT;

CLÁUSULA 6a -DO RECEBIMENTO DO 08

6.1. Quando concluídos os serviços, a Contratada requererá à Contratante a elaboração

do  Termo  de  Recebimento  Provisório,  o  qual  será  lavrado  em  até  15  (quinze)  dias

corridos  da  data  do  requerimento,  após  vistoria  e  a  constatação  de  que  os  serviços

foram executados e de que se acham em perfeitas condições técnicas e funcionais;

Praça  dos  Três  PodeTes,   74  -Centro  -São  Paulo/SP  -Cep  n°   12  327-90]   -Fone     (]2)  3955-2200
www   iacarei   sn   lec!   br
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6.2.  Efetuado  o  recebimento  provisório,  as  obras  correspondentes  permanecerão  em

observação  durante  90  (noventa)  dias  corridos,  sendo  que  neste  prazo  a  empresa

deverá executar às suas expensas todo e qualquer reparo que se faça necessário;

6.3.  ApÓs  a  conclusão  da  vistoria  efetuada  pela  fiscalização,  e  a  comprovação  de  que

foram  cumpridas todas  as exigências  contratuais durante  o  prazo  de  observação,  será

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pela Câmara Municipal de Jacareí;

6.4.0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez

e  segurança   do  serviço,   nem   ético-profissional   pela   perfeita   execução  do  contrato,

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

a _ DA OBRl

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7.1.1.     Fornecerjunto a Gerência de Licitações e Contratos,  no máximo em até 10 (dez)

dias  úteis  da  emissão  da  Ordem  de  Serviço,  a  relação  dos funcionários  que  estarão

executando os serviços,  indicando nome e funções de cada um,  registro do empregado,

número  e  série  da  CTPS  (Carteira  de  Trabalho  da  Previdência  Social),  atualizando  as

informações quando da substituição, admissão e demissão de empregados;

7.1.2.     Os   funcionários    relacionados    deverão    executar   os    serviços    devidamente

uniformizados  e  portando  crachás  de  identifioação,  bem  como  os  correspondentes

Equipamentos de Proteção lndivjdual, quando necessários;

7.1.3.     Responder  integralmente  pelas  obrigações  contratuais,  e  realizar  o  serviço  em

conformidade  com  o  Termo  de  Referência,  nos  termos  do  an.  70  da  Lei  Federal  n°

8.666/93;

7.1.4.     Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,

tributária, trabalhista e previdenciária,  bem  como por todas as despesas decorrentes da

execução do CONTRATO;

-`.``` \7-`

Praça  dos  Trés  Poderes,   74  -Centro  -São  Paulo/SP  -Cep  n°   12  327-901   -Fone    (12)  3955-2200
www   iacarci   sn   letJ   br
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7.1.5.     Desvincular   dos   serviços,   no   prazo   de   24   (vinte   e   quatro)   horas,   qualquer

funcionário ou operário cujo serviço não esteja a contento, de acordo com os critérios da

Fiscalização da CONTRATANTE;

7.1.6.     Prover seus empregados de Epl adequados à execução do contrato;

7.1.7.Responsabilizar-se   por   quaisquer   acidentes   que   venham   a   ser   vítimas   os

empregados  quando em  serviços,  por tudo  quanto  às  leis trabalhistas  e  previdenciárias

lhes    assegurem    e   demais   exigências    legais   para    o   exercício   da   atividade   ora

Contratada;

7.1.8. Manter  durante  a  execução  do  CONTRATO  todas  as  condições  de  qualificação

apresentadas no processo licitatório;

7.1.9. Comunicar,  de  imediato,  à CONTRATANTE eventos ou  características  relevantes,

que possam vir a afetar o objeto do presente CONTRATO;

7.1.10.  Responder pela qualidade,  correção e pontualidade dos serviços que constituem

objeto  do  presente  CONTRATO,  obrigando-se  a  refazer,  corrigir e  sanear aqueles  que

não ofereçam boa qualidade ou não satisfaçam as condições exigidas.

7.1.11.  Providenciar   o   DIÁRIO   DE   OCORRÊNCIAS,   que   permanecerá   na   Câmara,

disponível para os devídos lançamentos, mantendo-o atualizado diariamente;

7.1.12.  Na  primeira  pane  do  DIARIO  a  CONTRATADA  obrigatoriamente  registrará  os

problemas,   as   consultas   à   fiscalização   e   as   soluções   adotadas,    bem   como,   e

especialmente,   as   datas  de   inicio   e  conclusão  das  etapas  de  serviços  fixados   no

cronograma;

7.1.13.  Na  segunda  parte  do  DIÁRIO,  a  fiscalização  fará  o  registro  das  atividades  da

CONTRATADA, o andamento dos serviços, qualidade de execução, seus recursos, ritmo

da obra, problemas construtivos e todas as recomendações e determinações cabíveis;

Pi.aça  dos  Três  Poderes,   74  -Cemro  -São  Paulo/SP  -Cep  nó  12   327-901   -Fone    (]2)  3955-2200
www   iacaTei   sD   le!   br
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7.2.Caberá à CONTFUTANTE:

7.2.1. A  fiscalização  do  Contrato,  que  será  exercida  pela  ocupante  do  cargo  efetivo  de

Chefe  do  Depariamento  de  Compras  e  Manutenção,  Sra.  Márcia  Pereira,  em  conjunto

com   profissional   do   ramo   de   Engenharia   Elétrica,   que   será   contratado   mediante

processo  específico,  em  momento  oportuno,  após  a  emissão  do  cronograma  físico-

financeiro (Anexo Xl) pela Contratada;

7.2.2.  0  pagamento  do  preço  ajustado,  nos  períodos  fixados  neste  CONTRATO,  sob

pena  de,  em  caso  de  eventual  atraso  no  adimplemento  da  obrigação,  sujeitar-se  ao

pagamento de juros  moratórios  nos  termos  da  cláusula  ''4.4'',  sem  prejuízo  do disposto

no art.  78,  inciso XV,  da  Lei   Federal  n°  8.666/93.

CLÁUSULA sa -DA ANTICORRUPCÃO

Na execução do presente Contrato é vedado à Administração Municipal Direta e lndireta

e à Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

8.1.  Prometer,  oferecer  ou  dar,  direta  ou  indiretamente,  vantagem  indevida  a  agente

público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

8.2.  Criar,  de  modo  fraudulento  ou  irregular,  pessoa  jurídica  para  celebrar  o  presente

Contrato;

8.3.  Obter  vantagem  ou  benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificações  ou

prorrogações  do  presente  Contrato,  sem  autorização  em  lei,  no  ato  convocatório  da

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

8.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

8.5.  De  qualquer  maneira  fraudar  o  presente  Contrato;  assim  como  realizar  quaisquer

ações ou omissões que constituam  prática  ilegal  ou de corrupção,  nos termos da  Lei  n°

PTaça  dos  Três  Poderes,  74  -Centro  -Sâo  Paulo/SP  -Cep  n°   12  327-90t   -Fone    (12)  3955-2200
www   iacaTei.so   leg   br
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12.846/2013 (conforme  alterada),   do  Decreto  n°  8.420/2015  (conforme  alterado),   do

U.S.   Fore/.gn   Cor"pf  Pracfi-ces  Acf de   1977 (conforme  alterado)  ou  de  quaisquer

outras    leis    ou     regulamentos    aplicáveis    ("Leis    Anticorrupção"),    ainda    que    não

relacionadas com o presente Contrato.

CLÁUSULA 9a -DOS DOCUMENTOS APLICÁVE

9.1. lntegram o presente CONTRATO,  como se aqui transcritos,  os documentos a seguir

especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

9.2.     Edital da Licitação -Tomada de preços n° 01/2020 e seus Anexos;

9.3.     Proposta datada de           /         /

9.3.1. Nota de Reserva n° emitida em           /          /

CLÁUSULA 10a -DAS SANCÓES ADMINISTRATIVA

10.1. A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital,

sujeitando-se  às  penalidades  constantes  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  n°  8.666/1993,

confome o disposto:

10.1.1. Advertência;

10.1.2.  Multa  de  1°/o  (um  por cento)  por dja,  limitado  a  30%  (trinta  por  cento),  incidente

sobre  o  valor  da  proposta  apresentada,  nos  casos  de:  não  atendimento  do  prazo  de

assinatura do contrato;  descumprimento do prazo estipulado  no edital para a  retirada da

Ordem  de  Fornecimento;  no  atraso  quanto  ao  prazo  de  entrega  dos  serviços  objeto

desta licitação,  calculada pela fórmula M = 0,01  x C x D. Tendo como correspondente:  M

= valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;

10.1.3.  Multa de 30% (trinta  por cento) para os casos de  recusa na entrega dos serviços

ou produto,  incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

Praça  dos  Três  Poderes.   74  -Centro  -São  Paulo/SP  -Cep  n°   12  327-901   -Fone    (12)  3955-2200
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10.1.4.  lmpedimento do direito de  licitar e contratar com  a  Câmara  Municipal de Jacarei

por  um  período  de  até  2  (anos)  anos,   no  caso  de  apresentação  de  declaração  ou

documento falso;

10.1.5.  A  aplicação  da  penalidade  de  multa  não  afasta  a  aplicação  da  penalidade  de

impedimento de licitar ou  contratar;

10.2.   Caso  a  Contratada  se  recuse  a  prestar  os  serviços  objeto  deste  Contrato,  a

atender  ao  disposto  deste  Termo  de  Referência,  aplicar-se-á  o  previsto  no  art.  81   e

seguintes da  Lei  de  Licitação,  devendo as  licitantes  remanescentes  serem  convocadas

na ordem de classificação de suas propostas;

10.3.   As  sanções  administrativas  somente  serão  aplicadas  pela  Câmara  Municipal  de

Jacareí  após  a  devida  notificação  e  o  transcurso  do  prazo  estabelecido  para  a  defesa

prévia;

10.4.      A  notificação  ocorrerá  pessoalmente  ou   por  correspondência,   com  aviso  de

recebimento,   onde  será  indicada  a  conduta   considerada  irregular,   a  motivação  e  a

espécie de sanção administrativa que se  pretende aplicar,  o prazo e o  local de entrega

das razões de defesa;

10.5.    0  prazo  para  apresentação  de  defesa  prévia  será  de  05  (cinco)  djas  úteis  a

contar   da   intimação,   onde   deverá   ser  observada   a   regra   de   contagem   de   prazo

estabelecida  no art.110 da  Lei n° 8.666/1993;

10.6.      As      multas,      a      critério     da      CONTRATANTE,      poderão      ser     cobradas

cumulativamente.     As  definições,  sanções  e  penalidades  contidas  nos  artigos  81  a  88

da  Lei  Federal  n° 8.666/93  são  recepcionadas  em  sua  extensão e  amplitude,  como se

aqui transcritas, devendo ser observadas;

10.7.      A   CONTRATADA   deverá   responsabilizar-se   por   todo   e   qualquer   prejuízo

ocasionado  em  decorrência  de  seus  atos  ou  de  seus  funcionários,  sendo  facultado  à

`.`    .`

```
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contratante   o   desconto   do   valor   apurado   do   seu   faturamento   no   valor   integral

correspondente ao prejuízo.

1   - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1           Este   CONTRATO   poderá   ser   rescindido   pela   ocorrência   de   qualquer   das

hipóteses   previstas   nos   artigos   77   a   80   da   Lei   Federal   n°   8.666/93,   considerando

especialmente o seguinte:

11.2       A  rescisão  poderá  se  dar de  modo  unilateral  ou  amigável,  conforme  decorra  de

inadimplemento  das  pahes  ou  conveniência  para  a  CONTRATANTE,  respeitadas  suas

conseqüências legais,  nos moldes dos art. 79 e 80 da Lei  Federal n° 8.666/93;

11.3.      O  não cumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais,  especificações,

prazos ou projetos;

11.4.      0   cumprimento   irregular  de   quaisquer  cláusulas   contratuais,   especificações,

prazos ou projetos;

11.5.      A   lentidão   no   seu   cumprimento,   levando   a   CONTRATANTE   a   considerar  a

impossibilidade da execução dos serviços estipulados;

11.6.   0 atraso injustificado no início do serviço;

11.7.      A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da coNTRATADA

com  outrem,  a  cessão  ou  transferência,  total  ou  parcial,  bem  como  a  fusão,  cisão  ou

incorporação, que não serão admjtidas durante a vigência do CONTRATO;

11.8.      A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

11.9.   A dissolução da sociedade;

Praça  dos  Trés  Poderes.   74  ~  Centro  -São  Paulo/SP  -Cep  n°   12  327-901   -Fone    (12)  3955-2200
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11.10.  A  alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa,

que prejudique a execução do CONTRATO;

11.11.  Razões   de    interesse    público,    de   alta    relevância    e    amplo   conhecimento,

justificadas   e   determinadas   pela   máxima   autoridade   administrativa   e   exaradas   no

processo administrativo a que se refere o CONTRATO;

11.12.   A  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,   regularmente  comprovada,

impeditiva da execução do contrato.

CLÁUSULA 12   -DOS DOCUMENTOS APLICÀV

12.1.     A CONTRATADA se obriga a entregar integralmente o objeto deste CONTRATO,

pelo   preço   e    nas   condições   oferecidas,    não   lhe   cabendo   o   direito   a   qualquer

ressarcimento  por  despesas  decorrentes  de  custos  ou  serviços  não  previstos  em  sua

proposta, quer seja por erro ou omissão;

12.2.     A  CONTRATADA  deverá   adotar  todas   as   medidas,   precauções  e  cuidados

necessários,   de   modo   a   evitar  eventuais   danos   a   serem   causados  diretamente  à

CONTRATANTE   ou   a   terceiros,   seja   por   ato   ou   omissão   de   seus   empregados,

prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

12.3.      Quaisquer  outras  atividades  complementares  não  previstas  neste  CONTRAT0

poderão  ser  propostas  pela  CONTRATANTE,  cuja  definição  e  responsabilidade  serão

objetos de Termo Adítivo;

12.4.      A  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  exercer  a  mais  ampla  e  completa

fiscalização   da   qualidade   do   objeto,   o   que   não   exime   a   CONTRATADA  de   suas

responsabilidades contratuais e legais.

DO CLAUSULA 13   -  DO FORO

Praça  dos  Trés  Poderes.   74  -Centro  -São  Paulo/SP  -Cep  nó   12   327-901   -Fone     (12)  3955-2200
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Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Jacareí  -  SP,  com  renúncia  expressa  de  qualquer

outro,  por mais  privilegiado  que  seja,  para  dirimir eventuais questões  decorrentes deste

CONTRATO ou sua execução.

E,  por estarem justas e contratadas,  assinam o presente instrumento em  02 (duas) vias

de igual forma, teor e conteúdo.

Jacareí,           de

CÂWIARA MUNICIPAL DE JACAREi

Contratante

EMPRESA

Contratada

de

Praça  dos  Três  Poderes,   74  -Cciitio  -São  Paulo/SP  -Cep  n°   12  327-901   -Foiie    (12)  3955-2200
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ADASTRO   DOS   RESPONSÁVEIS

Contrato n°:                    Tomada de preços n°: 01#020

0Pjeto:   Contratação  de   empresa   especializada   para  fornecimento  e   instalação   de

sistema  de  microgeração  de  energía  fotovoltaica,   com   potência  mínima  de  56KWp,

incluindo materíal, equipamentos e mão de obra,  para a Câmara Municipal de Jacareí.

Contratada:

Nome : ABNER RODRIGUES DE IVIORAES ROSA

CARGO: Presidente

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone com.:

E-mail:

Nome  :

CARGO:

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone residencial:

Fone comercial:

E-mail:

Jacareí,           de

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

:`

de 2020.

EMPRESA
Contratada

Praça   dos   TTês   PodeTes,   74  -Centro  -Sáo   Paulo/SP  -Cep   n°   12.327-001   -Fone     (12)   3955-2200
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TERMO   DE   CIÊNCIA   E   DE   NOTIFICACÃO

Contrato n°:                    Tomada de preços n°: 01/2020

0bjeto:   Contratação  de  empresa  especializada   para  fornecimento  e   instalação  de

sistema  de  microgeração  de  energia  fotovo]taica,   com   potência  mínima  de  56KWp,

incluindo material, equipamentos e mão de obra,  para a Câmara Municipal de Jacareí.

Contratada:

Contratante:

Em obediência ao disposto  na  Resolução n° 08/2004 (TC-A 013819/026/03), que aprovou as

lnstruções  n°  01/2004  e  02/2004,  as  quais  introduziram  Emendas  Aditivas  às  lnstruções  n°

01/2002  e  02/2002,  na  qualidade  de  CONTRATANTE  e  CONTRATADA,  respectivamente,

do   Termo   acima   identificado,   e,   cientes   do   seu   encaminhamento   ao   TRIBUNAL   DE

CONTAS   DO  ESTADO,   para  fins  de  instrução  e  julgamento,  damo-nos  por  CIENTES  e

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

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

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

Outrossim, declaramos estarmos cientes,  doravante, de que todos os despachos e decisões

que vierem a serem tomadas,  relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário

Oficial  do  Estado,  Caderno do  Poder  Legislativo,  parte  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de

São  Paulo,  de  conformidade com  o artigo  90 da  Lei  Complementar n°  709,  de  14 de janeiro

de  1993,  iniciando-se,  a partir de então,  a contagem dos prazos processuais.

Jacareí,               de de 2020.

CÂMARA  MUNICIPAL  DE JACAREÍ
ABNER RODRIGUES DE MORAES ROSA

Presidente

CONTRATADA
Representante

Praça  dos  Três  Poderes,   74  -Ceniro  -São  Paulo/SP  -Cep  n°   I  2   327-901   -Fone    (12)  3955-2200
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Contratante:  CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CNPJ n°:  50.437.516/0001-76

Contratada:

CNPJ no:

Contrato n°:                           Tomada de preços n°: 01/2020

Data da assinatura:          /         /

Objeto:   Contratação  de   empresa  especializada   para  fornecimento  e   instalação  de

sistema  de  microgeração  de  energia  fotovoltaica,   com   potência  mínima  de  56K\/Vp,

incluindo material, equipamentos e mão de obra, para a Câmara Municipal de Jacareí.

Valor:

Declaro,  na qualidade de responsável  pela entidade supra epigrafada,  sob as penas da

Lei,    que   os   demais   documentos   originais,    atinentes   à   correspondente    licitação,

encontram-se  no  respectivo  processo  administrativo  arquivado  na  origem  à  disposição

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Jacareí,              de de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREi
ABNER RODRIGUES DE MORAES ROSA

Presidente

Praça  dos  Trés  Poderes,   74  -Centro  -São  Paulo/SP  -Cep  n°   12   327-901   -Fone'  (12)  3955-2200
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ANEXO Vlll -Manifestação de interesse

Caso   haja   interesse   na   pariicipação   na   presente   licitação,   solicitamos  o

preenchimento da ficha abaixo e seu encaminhamento à Câmara Municipal de Jacane/,  e-

mail  comissao.licitacao@iacarei.sD.Iea.br,  confirmando  o  recebimento  através  do  fone  (12)

3955-2286/2221,    para   que    possa    receber   eventuaís   aH:erações   do   edital    e   demais

informações que se fLzerem necessárias.

EIVIPRESA(razãosocialcompleta)

CNPJ

ENDEREçO(completo)

TELEFONE

FAX

PESSOA PARACONTATO

E -MAIL

No do EDITALRETlluDO
TOIVIADA DE PREÇOS n° 01/2020

DATA:

NOME  E ASSINATURA DO  INFORMANTE:

Nome Assinatura

Praça   dos   Três   Poderes,   74,   Ceniro,  Jacarei/SP   -CEP,12   327-901   -Foiie     (12)   3955-2200
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Anexo lx -Aviso de Licitação

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ,  doravante  também  tratada  por CÂMARA  simplesmente,

sediada  na  Praça  dos Trés  Poderes,  n°  74,  CEP.12.327-901,  centro  na cidade de Jacareí,  por intermédio

de sua Comissão de Licitações,  designada pela  Portaria  n°  18/2020,  torna pública a quem  interessar possa

que,  por  requisiçáo  da  Presidéncia  desta  Casa  Legislativa,  encontra-se  aberta  a  Licitação  na  modalidade

TOMADA   DE   PREÇoS,   do   tipo   MENOR   pREÇo   GLOBAL,   para   Contratação   de   empresa

especializada   para   fornecimento  e   instalaçãQ   de   sjstema   de   microgeração   de

energia    fotovoltaica,    com    potência    mínima    de    56KWp,    incluindo    materjal,

equipamentos  e mão de obra,  para a  Câmara  Municipal  de Jacareí, conforme Termo de

Referência e Anexos deste Edital.

Esta  licitação  será  regida  pela  Lei  Federal  n°  8 666/93,  de junho  de  1993,  pelas  normas

que  a  alteram,  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  pelas  condições  específicas  deste  Edital  e  dos

demais documentos que o jntegram.

A   entrega    dos   envelopes   contendo   a    DOCUMENTAÇÃO    PARA    HABILITAÇÃO

(envelope 1 ) e PROPOSTA COMERCIAL (envelope 2) deverão ser feitos junto à Gerência de Licitacões e

Contratos,  na  sede  da  Câmara  Municipal,  impreterivelmente  até  às  gh30  do  dia  09/07/2020,  para  os

participantes CADASTRADOS, e até três dias antes para os participantes NÃO CADASTRADOS.

A abertura da licitação dar-seú no mesmo dia 09/07/2020 às  10h

Auditório da Câmara Municipal de Jacareí.

0   Ednal   detalhado,   seus   anexos   e   a   minuta   dos   instrumentos   contratuaís   estão   dn5poníveis   no   sne

www.bcarei.8f).bq br  ou  Fx*orao  ser  retlrados  para  cópia  em  pon  c/rmg  cHi  cubo  tipo  de  mldia  gravável

fornecido pelo licitante no Setor de  Licitações da Câmara  Municipal de Jacareí.

Jacareí,  17 de junho de 2020.

-J~
"AN`Í,

'-{

Ml'RT`A EVELIAN TAMEN LAZCANO

Presidente da Comjssão de Licitações

Praça   dos  Três   Poderes,   74   -Ceniro   -Jacareí/SP   -CEP     12   327-901   -Fone    (12)   3955-2200
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Anexo X -Termo de Designação de Fiscal do Contrato

A  SECRETÁRIA  DIRETORA  ADMINISTRATIVA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL

DE JACAREÍ, RESOLVE designar,  conforme disciplinado no artigo 67 da Lei de Licitações o

servidor   abaixo   relacionado,   para   acompanhar  e   fiscalizar   a   execução   e   o   adequado

cumprimento  das  cláusulas  estabelecidas  no  Contrato  n° /2020,  celebrado

entre  a  CÂIVIARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  e  a  empresa

no

CNPJ

cu.io   obisto   é   a   Contratação   de   empresa   especializada   para

fornecimento e instalação de sistema de microgeração de energia fotovoltaica, com potência

mínima   de   56KWp,   incluindo   material,   equipamentos  e   mão  de   obra,   para   a   Câmara

Mun/.c/.pa/ de Jacare/, de acordo com o Termo de  Referência -Anexo  1 e demais anexos do

edital da Tomada de Preços n° 01/2020.

0   Fiscal   deverá   acompanhar  "/'r)  /oco"  a  entrega  do  objeto  do  contrato,   apontando  as

eventuais  faltas  cometidas  pela  contratada  e,  se  for o  caso,  encaminhar e-mail  à  Gerência

de Licitações e Contratos,  relatando as ocorrências formalmente;

Esclarecer as dúvidas do representante da Contratada, direcionando-as,  quando for o caso,

à Secretaria à qual o Fiscal estiver vinculado.

Não  atestar  recebimento  na  Nota  Fiscal  enquanto  não for feita  a  entrega  na  sua totalidade

até a devida conclusão.

Praça   dos   Três   Poderes.   74.  Centro,  Jacareí/SP   -CEP,12.327-901   -Fone     (12)   3955-2200
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DADOS DO FISCAL DESIGNADO:

NOME:

MATRICULA:

RG:

CARGO:

Declaro,   nesta  data,   ciência  dos  termos  e  condições  do  contrato  e  das  consequentes
atribuições a mim conferidas.

Jacareí,                  de de 2020.

Fiscal do contrato

Praça  dos   1`rês   Podei.es,   74,   Ceniro,  JacaTei/SP  -CEP     12   327-901   -Fone    (]2)   3955-2200
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