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ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE EDITAL POR EMAIL / SITE

PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO

N° 02/2018.

N° 1298/2018

Razão Social:

_

CNPJN°

_

Endereço:

_

E-mrul:

_

Cidade:

Estado:

_

Telefone: -------------

Fax: ----------------

Pessoaparaconmto:

_

Obtivemos nesta data, através de email/site, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Local:

,_

de

de 2018.

Nome e Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Câmara Municipal de Carapicuíba e
essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter
ao Setor de Licitações e Contratos por meio do Fax: (11) 4183-1655 ou e-mail:
compras@camaracarapicuiba.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações e Contratos da
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018
PROCESSO N° 1298/2018

A Câmara Municipal de Carapicuíba por autorização do Senhor Presidente, Vereador
RONALDO DE SOUZA, mediante Pregoeira, indicado pela Portaria n° 039/2018, toma
público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando PREGÃO
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, de conformidade com as disposições da Lei
Federal n" 10.520/2002, Lei Complementar n" 123/2006, Lei Complementar Federal n"
147/2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alterações e demais normas pertinentes, bem como as condições a seguir
estabelecidas.
1 - PREÂMBULO
1.1. A sessão pública será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Carapicuíba, Sala
Laerte Cearense, situado à Av. Miriam, n" 92 - Centro - Carapicuíba - SP, em ato público, no

dia 29 de outubro de 2018, com início às 10 horas, e será conduzida pela Pregoeira com o
auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo em epígrafe.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização

desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
1.3. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão retirar o Edital

completo e seus anexos pelo site www.camaracarapicuiba.sp.gov.br/licitacoes.
ou por
email: compras@camaracarapicuiba.sp.gov.br.
caso não seja possível à retirada por meio
eletrônico, o mesmo poderá ser retirado, gratuitamente, no prédio da Sede Administrativa,
situado à Av. Femanda, n" 9 - Centro - Carapicuíba - SP, de segunda à sexta-feira, no horário
normal de expediente, através de cópia simples, ou em arquivo PDF (necessário o
fornecimento de pen drive).
1.4. É importante o acesso frequente à página eletrônica da Câmara Municipal, no site
www.camaracarapicuiba.sp.gov.br/licitacoes.
tendo
em
vista
que
eventuais
questionamentos sobre o edital e os devidos esclarecimentos serão divulgados por meio

eletrônico, no endereço indicado, juntos ao respectivo edital, não sendo aceitas alegações de
desconhecimento.
1.5. O presente Edita! se submete integralmente ao disposto na Lei Complementar Federal n°
123/2006 e Lei Complementar Federal n° 147/2014, atendendo ao direito de prioridade para a

microempresa e empresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao
final da fase de lances (disputa de preços).
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2-DOOBJETO
2.1. Aquisição e instalação de 01 (um) Condicionador de Ar Central Modular 15TR,
180.000BTU/h, somente frio, 220V, TRIFÁSICO, novo, sem uso anterior para nova Sede da
Câmara Municipal de Carapicuíba, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo
de Referência.

3 - DO VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO
3.1.

° valor estimado para aquisição é de R$ 46.006,00 (Quarenta e seis mil e seis reais).

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas com a execução do presente certame onerarão a dotação orçamentária de n°
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.

5 - DA FORMALIZAÇÃO
EDITAL

DE IMPUGNAÇÕES

E ESCLARECIMENTOS

AO

5.1. A formalização de impugnações, observados os prazos legais, serão dirigi das a Prego eira
e serão efetivadas através de documento com identificação do Processo e número do Pregão
devendo ser protocolizadas na Câmara Municipal de Carapicuíba, no Setor de Protocolo, na
Avenida Miriam, n" 92 - Centro - Carapicuíba/SP, no horário das 9 às 18 horas, com a
identificação completa da empresa autora da impugnação ou recurso, assinatura de seu
representante legal e cópia simples de documento que comprove esta condição.
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Pregão perante esta Câmara
Municipal, a licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, no termos do artigo 41, § 2° da Lei Federal n" 8.666/93.
5.2.1. Não serão conhecidas as impugnações subscritas por representantes não habilitados
legalmente, assim como não serão aceitas impugnações através de e-mail.
5.3. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue:

5.3 .1. Quaisquer informações e esclarecimentos, relativos a esta licitação serão prestados pela
Prego eira, ou pela Comissão Permanente de Licitação através de requerimento por escrito,
protocolizados na Câmara Municipal de Carapicuíba, no Setor de Protocolo, na Avenida
Miriam, n° 92 - Centro - Carapicuíba/SP, no horário das 9 às 18 horas, no prazo de até 2
(dois) dias úteis anteriores, à data da abertura da Sessão Pública.
5.4. Não serão aceitas consultas ou reclamações efetivadas através de ligação telefônica, ou
consulta verbal.
5.5. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação,
formuladas pelos licitantes.

bem como responder às questões

~

V
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5.6. Acolhida a impugnação oposta contra o ato convocatório será designada nova data para a
realização da sessão pública do pregão.

6 - DA VISTORIA
6.1. As empresas licitantes que desejarem participar do certame deverão realizar vistoria
técnica, nos termos do Anexo VI, através de seu representante legal ou técnico, devidamente
credenciado pela empresa, a fim de tomar ciência de todas as condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da presente licitação, para adequada formulação da
proposta comercial, cujo comprovante de vistoria deverá ser apresentado junto com o

Envelope n° 1 - Proposta Comercial.
6.2. As visitas acontecerão necessariamente durante o período de publicação do edital, salvo
no período de suspensão do certame, se caso houver, em horário comercial das 9 às 18 horas,
as quais serão acompanhadas por funcionários da Câmara Municipal, ocasião em que será
emitido o comprovante de vistoria técnica. O agendamento deverá ser efetuado previamente
no Setor de Patrimônio, através do telefone (11) 4553-5134, Ramal 226/229.
6.3. A vistoria é necessária e indispensável para as licitantes interessadas conhecerem as
características, especificações, condições especiais ou dificuldades que possam interferir na
execução do objeto contratado, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações
técnicas que acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais.

7 - DA PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto desta licitação e que atendam às exigências de habilitação.
7.2. Não será permitida a participação de empresas:
7.2.1. Em processo de falência ou concordata ou em regime de recuperação judicial, sob o
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, salvo disposto no subitem 11.6.1.1.;
7.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso,
ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
7.2.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
7.2.4. Que possuam os administradores ou detentores do controle da empresa participante
desta licitação, vínculo direto ou indireto com a Câmara Municipal de Carapicuíba ou com
quaisquer dos responsáveis por esta licitação, nos termos do art. 9°, da Lei Federal n''
8.666/93;
7.2.5. Estrangeiras que não funcionem no país;
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7.2.6. Que possuam em seu Contrato Social ou Estatuto finalidade ou objeto incompatível
com o objeto deste Edital.

8 - DO CREDENCIAMENTO
8.1. Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar na data e horário designados no
presente Edital.
8.2. O credenciamento dar-se-á através da apresentação dos seguintes documentos:
8.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou ocupar cargo assemelhado na empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social devidamente
autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura, bem como o documento original de identidade
com foto para conferência;
8.4. Em se tratando de procurador, as empresas deverão credenciar um representante,
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo
poderes para praticar todos os atos inerentes ao procedimento licitatório em questão, bem
como o documento original de identidade com foto do representante para conferência.
8.5. Em sendo Procurador deverá ser apresentado Contrato Social ou instrumento equivalente
de forma a assegurar que os poderes foram outorgados por quem de direito.
8.6. As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME e EPP), deverão estar devidamente
representadas em todas as fases do certame licitatório, com amplos poderes, para a os fins de
exercerem os direitos previstos na Lei Complementar n", 123/2006.
8.7. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciado, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.
8.8. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, o impedirá de se manifestar
e responder pela Licitante, sendo considerado como válido o preço apresentado na proposta
escrita.
8.9. O credenciamento do licitante implica na responsabilidade legal do mesmo ou seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão presencial.

DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS
DE
HABILITAÇÃO,
ENVELOPES
"PROPOSTA"
E
"HABILITAÇÃO"
9

-

9.1. Todos os licitantes deverão entregar em separado, (fora dos envelopes) declaração de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo Ill, em papel timbrado da
empresa.
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9.2. Os licitantes que se encontrarem na condição de micro e pequena empresa deverão
apresentar, em separado (fora dos envelopes), o Anexo IV - Declaração de que se encontram
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte.
9.3. Os envelopes deverão estar devidamente lacrados, constando externamente os seguintes
dados:
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018
Abertura dia 29/10/2018 às 10 horas
ENVELOPE 01- PROPOSTA COMERCIAL
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
FonelFax:
E-mail:
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018
Abertura dia 29/10/2018 às 10 horas
ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-mail:
9.4. A proposta de preços deverá estar integralmente preenchida, na qual deverão constar de
forma clara, legível e precisa os elementos e requisitos mencionados no Termo de Referência
- Anexo I, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, preferencialmente,
em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões
ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal da empresa.
9.5. Os documentos necessários para a habilitação deverão estar devidamente autenticados,
por cartório competente e ou por servidor da administração, mediante apresentação do
original, na sessão do pregão.
9.6. Licitantes que desejarem enviar seus envelopes e declarações via postal deverão remetêlos com AR - Aviso de Recebimento a Câmara Municipal de Carapicuíba, na Av. Fernanda,
n" 9 - Centro - Carapicuíba - SP - CEP 06320-080, aos cuidados da Prego eira designada,
devidamente identificado nos moldes do item 9.3.
10 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N° 01)
10.1. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em língua portuguesa, salvo quanto às suas
expressões técnicas de uso corrente, utilizando-se preferencialmente o modelo a que se refere
o Anexo lI, datilografado, impresso ou preenchido a mão, com letra legível, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo
representante legal do licitante ou pelo procurador.
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10.2. Os preços globais, conforme definido no Anexo II - Proposta Comercial, deverão ser
expressos em moeda corrente nacional, e em algarismos com no máximo duas casas decimais,
sem qualquer encargo frnanceiro ou previsão inflacionária;

1003. Aos preços ofertados pelas licitantes deverão estar inclusos, entre outros, tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, despesas operacionais, transporte, frete, carga e
descarga, obrigações frnanceiras de qualquer natureza, e demais componentes do custo da
execução do objeto da presente licitação.
10.4. O prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessão deste pregão.
10.5. Prazo de entrega de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do Pedido de
Compra.
10.6. O Prazo de pagamento será de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento definitivo do
objeto.
10.7. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
10.8. Declaração impressa na proposta de que estão cientes e aceitam todas as exigências,
normas e prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos.
10.9. As propostas que eventualmente não correspondam
Anexos I e 11,deste Edital serão desclassificadas.

às especificações

contidas nos

10.10. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por
representante do licitante, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura
dos envelopes.
10.11. Poderão ser admitidos pela Pregoeira erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da administração.

11 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02)

11.1. O Envelope documentos de habilitação deverá conter os documentos a

seguir

relacionados os quais dizem respeito a:
11.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

11.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.2.2. Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores
alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor; e no caso de
sociedade por ações, acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e
publicados;
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11.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
11.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
11.3. Caso os documentos acima já tenham sido apresentados no credenciamento, torna-se
desnecessária nova apresentação.
11.4. REGULARIDADE

FISCAL E TRABALIDSTA

11.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJIMF);
11.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da
Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os
tributos relativos ao INSS;
11.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, consistente na apresentação de
certidão que comprove regularidade fiscal junto ao Estado ou Distrito Federal;
11.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa licitante,
consistente na apresentação de certidão de regularidade de débitos municipais mobiliários;
11.4.5. Certidão que comprove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
11.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
11.5. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas.
11.6. QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA
11.6.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedi da pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo de expedição inferior
a 90 (noventa) dias da data deste pregão;
11.6.1.1. Nas hipóteses em que a certidão negativa de recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial
for
positiva,
deve
à
licitante
apresentar
comprovante
da
homologação/deferimento
pelo
juízo
competente
do
plano
de
recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
11.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.7.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
empresa e do responsável técnico pela instalação do equipamento;
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11.7.2. Atestado de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o fornecimento e instalação
pertinente e compatível em características e prazos com o objeto da presente licitação. Os
atestados deverão ser emitidos em papéis timbrados dos Órgãos ou das Empresas que o
expediram, ou deverá conter carimbo do CNP J dos mesmos.

11.8. DECLARAÇÃO
11.8.1. Declaração de comprovação de regularidade
conforme modelo Anexo V deste edital.

perante o Ministério

11.9. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO

do Trabalho,

DE HABILITAÇÃO

11.9.1. Na hipótese de ser a licitante a matriz, toda a documentação deverá ter sido expedida
em nome desta, e se for a filial, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
11.9.2. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, DEVERÁ APRESENTAR
TODA A
DOCUMENTAÇÃO DE AMBOS OS ESTABELECIMENTOS.
11.9.3. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo de
vigência ou validade.
11.9.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.

12 - DO PROCEDIMENTO

E DO JULGAMENTO

12.1. A Pregoeira dará início à Sessão Pública, na data e horários previamente designados,
emitindo breve explanação acerca do objetivo da realização do certame licitatório, iniciando o
credenciamento dos interessados presentes.

12.2. Após O credencíamento as licitantes entregarão a Pregoeira: Termo de Vistoria, Anexo
VI, caso este esteja fora do envelope proposta comercial e, em separado dos envelopes de
proposta comercial e habilitação, a declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação, Anexo III e no caso de ME e EPP, declaração de ME e EPP, Anexo IV.
12.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e,
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
12.4. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas e reprovadas as propostas,
respectivamente:
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12.5. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital;
12.6. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
12.7. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou, ainda, se o
licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias a Pregoeira examinará a proposta ou
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem
de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital;
12.8. Serão desconsideradas
licitantes.

ofertas ou vantagens

baseadas

nas propostas

das demais

12.9. As propostas não desc1assificadas serão selecionadas para a etapa de lances, observados
os seguintes critérios:
12.9.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
12.9.2. Em não havendo pelo menos 03 (três) na condição definida no subitem 12.9.1, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo de 03 (três).
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independente
do número de licitantes.
12.10. O julgamento das propostas obedecerá ao critério estabelecido no item 13.1 do Edital

13 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E LANCE
13.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço.
13.2. Os lances obedecerão ao seguinte fator de redução:

13.3. R$ 500,00 (Quinhentos reais), tomando-se por base, observada a redução mínima,
o último lance ofertado.

14 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
14.1. A Pregoeira convidará individualmente e de forma ordenada as licitantes selecionadas a
formular lances, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços,
aplicando-se o fator de redução constante do subitem 13.3 do Edital.
14.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi
recebido e registrado em primeiro lugar.
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14.3. A etapa de lances será encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem
da formulação de lances.
14.4. Neste momento deverá a Pregoeira verificar se há licitante na condição de pequena
empresa, e em caso positivo, indagar se o mesmo tem a intenção de exercer as prerrogativas,
trazidas pela Lei Federal n" 123/2006.
14.5. Nas licitações do tipo menor preço, será assegurado, como critério de desempate, a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
do artigo 44 da Lei 123/2006.
14.6. Entende-se por empate, as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada ou de menor preço.
14.7. Na hipótese de empate, nos termos das Lei Federal n", 123/06, proceder-se-á da seguinte
forma:
14.8. A microempresa e a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado o contrato em seu favor.
14.9. A microempresa e a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar a nova proposta verbal, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, em situação
de empate, se caso for, sob pena de preclusão.
14.10. Não ocorrendo à contratação na forma do item 14.8, serão convocadas as
remanescentes que por ventura se enquadrarem em situação de empate, na ordem
classificatória, para exercerem os mesmos direitos.
14.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que poderá primeiro apresentar a melhor oferta.
14.12. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas apresentadas na
ordem crescente de valores.

14.13. Poderá a Pregoeira negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
14.14. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas.
14.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será determinado pela Pregoeira à
abertura do envelope de n" 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor.
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15 - DA HABILITAÇÃO

15.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive e mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de
informações.
15.2. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
15.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo esta indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
15.4. Caso a proponente classificada com o menor preço desatender as exigências para a
habilitação, a Pregoeira examinará a melhor oferta subsequente e negociará com seu autor,
decidindo sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificando as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma a oferta aceitável cujo autor atenda
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
15.5. A licitante devidamente enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte
em conformidade com a Lei Federal n° 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à
regularidade fiscal, ainda que existam pendências.
15.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa e da
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 43 § 10 da Lei Federal n" 123/06, será
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o licitante foi declarado vencedor, para apresentação da devida comprovação da
regularidade fiscal.
15.6.1. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovação da regularidade fiscal da
microempresa e da empresa de pequeno porte mencionado no item anterior poderá, a critério
da Sra. Pregoeira, mediante requerimento do licitante, ser prorrogado por igual período.
15.7. A não regularização da documentação pelo prazo concedido no item 15.6. e
eventualmente ao prazo do item 15.6.1., implicará decadência do direito à contratação, sem

prejuízo de aplicação das sanções previstas na Lei Federal n" 8666/93.
15.8. Encerrada a sessão pública do pregão, observada a comprovação da regularidade fiscal
para as microempresas e empresas de pequeno porte, previstas nos itens do edital, a licitante
declarada vencedora, independentemente de sua condição de microempresa e empresa de
pequeno porte, deverá entregar no prazo de até 02 (dois) dias após a reunião do pregão, nova
proposta de preço, devidamente formalizada e readequada ao lance verbal vencedor, sob pena
de decair seu direito à contratação.

16 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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16.1. Caberá recurso nos casos previstos, devendo o licitante manifestar, após o término da
sessão, motivadamente sua intenção de interpor recurso, registrando em ata a síntese de suas
razões, devendo juntar memoriais no prazo de três (03) dias úteis, ficando os demais licitantes
convocados a apresentar contrarrazões em igual número de dias (03), que contarão a partir do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
16.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o
direito que o licitante pretende que sejam revistos pela Pregoeira.
16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor.
16.4. O recurso contra decisão da Prego eira terá efeito suspensivo.
16.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem
como os encaminhados por fax, correios, e-mail.

17 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Prego eira sempre que
não houver recurso.
17.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação pela Pregoeira do objeto ao proponente vencedor, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
17.3. Após a homologação os envelopes Documentação das licitantes desc1assificadas ou que
restaram vencidas na fase de lances, que não forem retirados no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, serão destruí dos.

18 - DA CONTRATAÇÃO

18.1. Encerrado o procedimento licitatório, a adjudicatária será convocada para retirar ou
aceitar o Pedido de Compra ou instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
18.2. A recusa injustificada da adjudicatária em retirar ou aceitar o Pedido de Compra ou
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total
da obrigação assumida e sujeitará às penalidades estabelecidas neste instrumento
convocatório.
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18.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela administração.
18.4. Na hipótese de não atendimento à convocação a que se refere o item 18.1 ou havendo
recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder à
adjudicação das demais licitantes, observada a ordem de classificação das propostas, ou
revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n."
8.666/93.
18.5. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para a
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

19 - DO RECEBIMENTO
19.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta
contratação será realizado da seguinte forma:
19.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega e instalação, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações;
19.1.2. Defmitivamente, após recebimento provisório, será realizada conferência do produto
instalado e sendo aprovado, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de
assinatura no documento fiscal.
19.2. No caso de considerada insatisfatória a condição do objeto recebido provisoriamente,
será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades e prazo para sua
correção, nos termos do subitem 8.7 deste Termo de Referência.
19.2.1. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo
o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das
penalidades.
19.3. O recebimento definitivo deverá ser de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
provisório.

20 - DO PAGAMENTO
20.1. O pagamento será efetuado até o prazo maximo de 05 (cinco) dias úteis, na
Contabilidade da Câmara, ou por ela, por meio de depósito na conta corrente a ser indicada
pela empresa vencedora, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela
competente área.
20.2. Não será iniciada a contagem de prazo caso os documentos fiscais apresentados ou
outros necessários contenham incorreções.
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20.3. Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal, a CONTRATANTE
solicitará imediatamente a CONTRATADA carta de correção, quando couber, ou ainda a
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à Contabilidade da Câmara Municipal
de Carapicuíba, no prazo de 3 (três) dias úteis.
20.4. Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo
para pagamento será reiniciado a partir da data da sua apresentação.
20.5. Todo e qualquer pagamento será efetuado direta e exclusivamente à CONTRATADA,
eximindo-se a CONTRATANTE de obrigações a terceiros por títulos colocados em cobrança,
descontos, caução ou outra modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto a direitos
emergentes desta, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais
serão devolvidos, incontinente, à pessoa fisica ou jurídica que os houver apresentado.
20.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira de penalidade que lhe tenha sido imposta.
20.7. A Câmara Municipal de Carapicuíba não se responsabilizará por quaisquer autuações
fiscais e gravames futuros decorrentes de interpretações errôneas por parte do licitante
vencedor quanto à aplicação de tributos e suas alíquotas, suspensões, base de cálculo,
isenções etc.

21-DASPENALIDADES
21.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município de Carapicuíba pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital e cominações legais.
21.2. A recusa injustificada do adjudicatário em retirar ou aceitar o Pedido de Compra ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Câmara Municipal de Carapicuíba,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se ao pagamento de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
21.3. A adjudicatária

ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades

civil e criminal,

assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
21.3 .1. Advertência;
21.3.2. Multa de 0,3% ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso
injustificado para entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;
21.3.3. Multa de 10% sobre o valor constante da nota de empenho no caso de atraso
injustificado por período superior ao previsto no subitem 2l.3.2., limitado a 60 (sessenta)
dias. A partir do 61° (sexagésimo primeiro) dia de atraso, a nota de empenho será anulada e
será considerada inexecução total ou parcial, conforme o caso;
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21.3.4. Multa de 0,5% ao dia sobre o valor do bem, no caso de atraso injustificado para
substituição ou reparo do objeto que apresentar defeitos de fabricação durante o período da
garantia, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após esse prazo, e a critério da
Administração, poderá configurar inexecução parcial da obrigação assumida;
21.3.5. Multa de 10% sobre o valor do bem, na hipótese de atraso por período superior ao
previsto no subitem 21.3.4.;
21.3.6. Multa de 15% sobre o valor total adjudicado, em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, ensejando rescisão contratual;
21.3.7. Multa de 20% sobre o valor total adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida, ensejando rescisão contratual;
21.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Câmara Municipal de Carapicuíba, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos da Lei
10.520/02;
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos da Lei 8.666/93.
21.6. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Câmara à adjudicatária ou cobrado judicialmente.
21.7. As sanções previstas no subitem 21.1, 21.3.1, 21.4. e 21.5. poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. É facultado a Pregoeira oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer
fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente da proposta.
22.2. Os proponentes intimados a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê10 no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
22.3. Desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de
sua proposta.
22.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
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22.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições
deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas neste edita! e ainda, nos artigos 86
a 88, da Lei Federal n", 8.666/93 e alterações posteriores.
22.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação
em vigor.
22.7. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência,
subcontratação de responsabilidade do Contratado para outras empresas.

cessão

ou

22.8. A Administração se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total
ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
22.9. A comunicação dos atos subsequentes à sessão pública aos proponentes ocorrerá
mediante publicação no Jornal que publica os atos oficiais da Câmara Municipal de
Carapicuíba.
22.10. O foro da Comarca de Carapicuíba é o competente para dirimir quaisquer questões
judiciais advindas do presente Edital.
22.11. Este edital contém as CONDIÇÕES GERAIS do procedimento licitatório que, em
conjunto com os elementos específicos contidos nos Anexos a seguir indicados, que o
integram, regerão a presente licitação e posterior contratação,

Anexo I

- Termo de Referência;

Anexo II

- Modelo de Proposta Comercial;

Anexo III

- Modelo de Declaração para fins de Habilitação;

Anexo IV

- Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo V

- Modelo de Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho;

Anexo VI

- Termo de Vistoria.

Carapicuíba, 10 de outubro de 2.018.

Presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba
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PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018
PROCESSO N° 1298/2018
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1- DO OBJETO:
1.1. Aquisição e instalação de 01 (um) Condicionador de Ar Central Modular 15TR,
180.000BTUIh, somente frio, 220V, TRIFÁSICO, novo, sem uso anterior para nova Sede da
Câmara Municipal de Carapicuíba, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo
de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA:
2.1. A aquisição e instalação aqui descrita visa adequar o Plenário da nova Sede da Câmara
Municipal de Carapicuíba, dando maior comodidade aos seus frenquentadores, durante as
sessões plenárias.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO
ITEM

01

DESCRIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE
AR CENTRAL MODULAR 15TR, 180.000BTU/H, SOMENTE
FRIO, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO MINIMAMENTE:
Unidades evaporadoras verticais, com descarga vertical, capacidade
unitária l5TR, vazão de l0.2003/h, filtragem classe F5, Pressão estática
de 35mmA, retomo frontal, com gabinetes confeccionados em chapa de
aço, pintados com tratamento anti-corrosivo, e composto por painéis
facilmente removíveis com guarnições de borracha. Os gabinetes devem
ser isolados internamente com 1/2" de poliestireno ou com material
isolante equivalente; providos de bandeja para recolhimento de água

QTD.

01

condensada com dreno sifonado. Isolamento térmico na face inferior e ter
uma pintura especial à base de epóxi; motor de acionamento, para
funcionamento
contínuo. Unidades Condensadoras
com gabinetes
confeccionados em chapa de aço, pintados com tratamento anti-corrosivo,
e composto por painéis facilmente removíveis com guarnições de
borracha, isolados internamente com 1/2" de poliestireno ou com material
isolante equivalente, motor de acionamento, para funcionamento contínuo
com 40°C de elevação máxima de temperatura.
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4 - DA VISTORIA
4.1. Os licitantes deverão vistoriar o imóvel onde deverá ser instalado o condicionador de ar
antes do fornecimento da proposta.
4.2. Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento ou erro orçamentário por parte
da futura contratada quando da execução dos serviços.

5 - DA INSTALAÇÃO
5.1. A CONTRATADA deverá fornecer o equipamento com interligação do trecho de duto
em espera até o equipamento e interligação da tubulação frigorígena do equipamento até os
condensadores.
5.2. O prédio da nova Sede da Câmara Municipal já possui a tubulação primária, restando
apenas os demais materiais a ser fixados no aparelho, tais como: suporte do aparelho,
parafusos, fios, disjuntores, porcas, arruelas, conectores e demais materiais necessários.
5.3. A CONTRATADA será única responsável pelo levantamento de tudo que for necessário
para instalação do equipamento e seu perfeito funcionamento devendo incluir em sua proposta
os custos com a instalação.
5.4. Não haverá interrupção das atividades do prédio, devendo ser tomados todos os cuidados
para evitar danos aos servidores, à edificação existente e a terceiros, por ocasião da execução
dos serviços, ficando o ônus dos reparos por conta da contratada.
5.5. Os roteiros para montagem do equipamento devem prever uma estreita observância às
normas técnicas vigentes, bem como, as especificações constantes neste termo de referência
da Câmara Municipal de Carapicuíba.
5.6. Antes do início da execução da instalação do equipamento a contratada deverá apresentar
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Conselho Regional de Engenharia-CREA.

6 - DO PRAZO, DO LOCAL E CONDIÇÕES

DE ENTREGA

6.1. O prazo para entrega e instalação do objeto licitado será de até 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento do Pedido de Compra.
6.2. A entrega e instalação deverão ser efetuadas na nova Sede da Câmara Municipal de
Carapicuíba, situada na Travessa Virgínio Pasini, n° 65 - Centro - Carapicuíba - SP, em
horário previamente agendado, na Diretoria Geral, através do telefone 11 - 4553-5134.
6.3. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observadas os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial- ABNT, INMETRO,
NBR, etc., atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39,
VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
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7 - DO RECEBIMENTO
7.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta
contratação será realizado da seguinte forma:
7.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega e instalação, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações;
7.1.2. Definitivamente, após recebimento provisório, será realizada conferência do produto
instalado e sendo aprovado, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de
assinatura no documento fiscal.
7.2. No caso de considerada insatisfatória a condição do objeto recebido provisoriamente, será
lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades e prazo para sua
correção, nos termos do subitem 8.7 deste Termo de Referência.
7.2.1. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o
fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das
penalidades.
7.3. O recebimento definitivo deverá ser de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
provisório.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
8.1. Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas no edital, conservando todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.
8.2. Responder pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega e instalação do objeto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento da Câmara Municipal
de Carapicuíba.
8.3. Arcar com todas as despesas relativas à entrega, instalação, transporte, pagamento de
quaisquer tributos, multas ou ônus oriundos do fornecimento do objeto, pelos quais seja
responsável, principalmente os de natureza fiscal e comercial.
8.4. Designar profissional responsável pela entrega e instalação do objeto.
8.5. Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo
rigorosamente às especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta
comercial.
8.6. Garantir a qualidade do produto e sua instalação, segundo as exigências legais, normas do
fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pela ABNT e demais
legislações correlatas.
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8.7. Providenciar em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da comunicação por escrito, a
verificação de vício detectado na operação do condicionador de ar e proceder com a
manutenção correlata, substituição de peças defeituosas ou mesmo reparar falhas decorrentes
da instalação.
8.8. Oferecer garantia de 12 (doze) meses sobre vícios do produto ou de sua instalação,
procedendo com a reposição de peças defeituosas ou reparos sobre a instalação durante esse
período.
8.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da segurança e da
qualidade do produto fornecido e instalado.
8.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, salvo se solicitado à
Administração e autorizado pela mesma em casos fortuitos, desde que a nota fiscal de venda
seja emitida pelo CNPJ da contratada.
8.11. Comunicar à Administração, no prazo maximo de 2 (dois) dias anteriores a data
avençada para a entrega e instalação do produto a impossibilidade de fazê-lo, requerendo por
escrito prorrogação do prazo, submetendo a apreciação e decisão da Administração da
Câmara.
8.12. A CONTRATADA será responsabilizada pela indicação de materiais e serviços em
desacordo com as normas ABNT pertinentes ao objeto.
8.13. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei Federal n" 8.078, de 11 de setembro de 1990) que sejam compatíveis com o regime de
direito público.

9 - DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATANTE

9.1. Designar servidor para promover o acompanhamento da entrega do objeto, com fins de
conferir e notificar no que for necessário às condições previstas neste Termo.
9.2. Sustar o recebimento do objeto caso este não esteja de acordo com as especificações

apresentadas e aceitas, até que sejam solucionadas as questões pendentes.
9.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, em até 05 (cinco) dias úteis do
recebimento definitivo, com atesto da nota fiscal, que deverá ser feito por servidor designado.
9.4. Acionar a CONTRATADA para reparar ou corrigir eventuais falhas ou defeitos no
funcionamento do condicionador de ar durante o período de garantia.
9.5. Aplicar as penalidades, quando cabível.
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10 - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado até o prazo maximo de 05 (cinco) dias úteis, na
Contabilidade da Câmara, ou por ela, por meio de depósito na conta corrente a ser indicada
pela empresa vencedora, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela
competente área.
10.2. Não será iniciada a contagem de prazo caso os documentos fiscais apresentados ou
outros necessários contenham incorreções.
10.3. Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal, a CONTRATANTE
solicitará imediatamente a CONTRATADA carta de correção, quando couber, ou ainda a
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à Contabilidade da Câmara Municipal
de Carapicuíba, no prazo de 3 (três) dias úteis.
10.4. Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo
para pagamento será reiniciado a partir da data da sua apresentação.
10.5. Todo e qualquer pagamento será efetuado direta e exclusivamente à CONTRATADA,
eximindo-se a CONTRATANTE de obrigações a terceiros por títulos colocados em cobrança,
descontos, caução ou outra modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto a direitos
emergentes desta, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais
serão devolvidos, incontinente, à pessoa fisica ou jurídica que os houver apresentado.
10.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira de penalidade que lhe tenha sido imposta.
10.7. A Câmara Municipal de Carapicuíba não se responsabilizará por quaisquer autuações
fiscais e gravames futuros decorrentes de interpretações errôneas por parte do licitante
vencedor quanto à aplicação de tributos e suas alíquotas, suspensões, base de cálculo,
isenções etc.

11 - DAS PENALIDADES
11.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
O

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município de Carapicuíba pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital e cominações legais.
11.2. A recusa injustificada do adjudicatário em retirar ou aceitar o Pedido de Compra ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Câmara Municipal de Carapicuíba,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se ao pagamento de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
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11.3. A adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
11.3.1. Advertência;
11.3.2. Multa de 0,3% ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso
injustificado para entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias;
11.3.3. Multa de 10% sobre o valor constante da nota de empenho no caso de atraso
injustificado por período superior ao previsto no subitem 11.3.2., limitado a 60 (sessenta)
dias. A partir do 61° (sexagésimo primeiro) dia de atraso, a nota de empenho será anulada e
será considerada inexecução total ou parcial, conforme o caso;
11.3.4. Multa de 0,5% ao dia sobre o valor do bem, no caso de atraso injustificado para
substituição ou reparo do objeto que apresentar defeitos de fabricação durante o período da
garantia, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após esse prazo, e a critério da
Administração, poderá configurar inexecução parcial da obrigação assumida;
1l.3.5. Multa de 10% sobre o valor do bem, na hipótese de atraso por período superior ao
previsto no subitem 11.3.4.;
11.3.6. Multa de 15% sobre o valor total adjudicado, em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, ensejando rescisão contratual;
11.3.7. Multa de 20% sobre o valor total adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida, ensejando rescisão contratual;
11.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Câmara Municipal de Carapicuíba, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos da Lei
10.520/02;
11.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos da Lei 8.666/93.
11.6. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Câmara à adjudicatária ou cobrado judicialmente.
11.7. As sanções previstas no subitem 11.1, 11.3.1, 11.4. e 11.5. poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

12 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

12.1. Demais disposições estão explicitadas no Edital e seus anexos.
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ANEXO 11(MODELO)
PROPOSTA COMERCIAL

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018
PROCESSO N° 1298/2018
OBJETO: Aquisição e instalação de 01 (um) Condicionador de Ar Central Modular 15TR,
180.000BTU/h, somente frio, 220V, TRIFÁSICO, novo, sem uso anterior para nova Sede da
Câmara Municipal de Carapicuíba, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo
de Referência.
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
Endereço:
Município

I CEP:

Contato:

I Fone:

e-mail:

I Inscrição:

CNPJ:

LOTEUNICO
Item

01

Descrição

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE
CONDICIONADOR
DE AR
CENTRAL
MODULAR
15TR,
180.000BTUIH,
SOMENTE
FRIO,
220V,
TRIFÁSICO,
CONTENDO
MINIMAMENTE:

Un

Un

Quant.

Marca/
Modelo

Valor
Total R$

01

Unidades evaporadoras
verticais, com
unitária
capacidade
descarga vertical,
15TR, vazão de lO.2003/h, filtragem classe
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F5, Pressão estática de 35mmA, retorno
frontal, com gabinetes confeccionados em
chapa de aço, pintados com tratamento
anti-corrosivo, e composto por painéis
facilmente removíveis com guarnições de
borracha. Os gabinetes devem ser isolados
internamente com 112" de poliestireno ou
com material isolante equivalente;
providos de bandeja para recolhimento de
água condensada com dreno sifonado.
Isolamento térmico na face inferior e ter
uma pintura especial à base de epóxi;
motor
de
acionamento,
para
funcionamento
contínuo.
Unidades
Condensadoras
com
gabinetes
confeccionados em chapa de aço, pintados
com tratamento anti-corrosivo, e composto
por painéis facilmente removíveis com
guarnições
de
borracha,
isolados
internamente com 1/2" de poliestireno ou
com material isolante equivalente, motor
de acionamento, para funcionamento
contínuo com 40°C de elevação máxima de
temperatura.
VALOR POR EXTENSO:

Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do Pedido de Compra.
Condições de pagamento: em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento definitivo do objeto
Garantia: Mínima de 12 (doze) meses
Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos
estabelecidos neste edital e seus Anexos.

Cidade, __

de -------

de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo
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ANEXO

m (MODELO)

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO (MODELO)

À cÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018
PROCESSO N° 1298/2018
(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
" nO_--"
bairro
, no município de
, Estado de
, inscrita no
CNPJIMF sob n?
, Inscrição o Estadual n"
, neste ato
representada por seu sócio(a)/procurador(a), Sr(a).
, portador(a)
da Cédula de Identidade RG n"
, inscrito no CPF IMF sob o n° ----no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, para frns de habilitação no
Processo Licitatório n? 1298/2018, Pregão Presencial n° 02/2018, promovido pela CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, que:
a) Não existe fato impeditivo à sua habilitação, uma vez que se fazem, até o presente
momento, satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei Federal n? 8.666/93 e
suas posteriores alterações;
b) Não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta
de qualquer das pessoas políticas em virtude de contratos anteriormente celebrados,
nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal n° 8666/93 e posteriores alterações;
c) Não está impedida de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera;
d) Não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; no âmbito do
Município de Carapicuíba;
e) Que se obriga a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições
de habilitação e qualificação exigidas para participação deste certame.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.
Cidade,

de -------

de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo
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Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC n"
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta
deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de juntar o
documento com restrição no envelope de habilitação.

ESTE
DOCU]{ENTO
DEVE
SER
APRESENTADO
A
PREGOEDtA
NA
FASE
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES N° 01 (pROPOSTA) E 02 (DOCUMENTAÇÃO)

DE
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ANEXO IV (MODELO)
DECLARAÇÃO

DE MICROEMPRESA

À CÂMARA MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DE CARAPICUÍBA

N° 02/2018

N° 1298/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
, n° __
,
bairro
, no município de
, Estado de
, inscrita no
CNPJIMF sob n"
, Inscrição Estadual n°
, neste ato representada
por seu sócio(a)/procurador(a), Sr(a).
,portador da Cédula de Identidade RG n"
, inscrito no CPFIMF sob o n"
, no uso de suas atribuições
----legais, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Processo Licitatório n°
1298/2018, Pregão Presencial n" 0212018, que a receita bruta anual não excederá, neste
exercício, o limite fixado no artigo 3° da Lei Federal n? 123/2006, conforme o caso, e que não
se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada.
Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos juridicos e legais de direito.

Cidade, __

de

de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo

ESTE
DOC~ENTO
CREDENCIAMENTO

DEVE
SER
APRESENTADO
A PREGOE~
NA
FASE
FORA DOS ENVELOPES N° 01 (pROPOSTA) E 02 (DOC~ENTAÇÃO)

DE
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ANEXO V (MODELO)
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018
PROCESSO N° 1298/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
, n" __
,
bairro
, no município de
, Estado de
, inscrita no
CNPJ/MF sob n''
, Inscrição Estadual n"
, neste ato representada
por seu sócio(a)/procurador(a), Sr(a).
, portador(a) da Cédula de
Identidade RG n"
, inscrito no CPFIMF sob o n"
,no uso de suas
atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Processo
Licitatório n° 1298/2018, Pregão Presencial n" 02/2018, que nos termos do inciso V do artigo
27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99 que está em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância as disposições impostas pelo inciso
XXXIII, do Artigo 7°, da Constituição Federal.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Cidade, __

de

de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo

ESTE
DOCUMENTO
(DOCUMENTAÇÃO)

DEVE

SER

APRESENTADO

DENTRO

DO

ENVELOPE

N°

02
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ANEXO VI
TERMO DE VISTORIA
À CÂMARA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO

DE CARAPICUÍBA
N° 02/2018

N° 1298/2018

OBJETO: Aquisição e instalação de 01 (um) Condicionador de Ar Central Modular 15TR,
180.000BTU/h, somente frio, 220V, TRlFÁSICO, novo, sem uso anterior para nova Sede da
Câmara Municipal de Carapicuíba, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo
de Referência.
Razão Social do Licitante:

_

Endereço:

_

CNPJ:

--------------

Responsável(is)

Legal/Técnico:

Sr.(es)

_

A Câmara Municipal de Carapicuíba atesta que no dia __
/__
/
, a empresa
acima realizou a vistoria para conhecimento do local de instalação da plataforma, segundo os
critérios estabelecidos no Edital de Pregão Presencial n" 02/2018, onde foi perfeitamente
cientificada das peculiaridades pertinentes aos serviços a serem executados, bem como, o
respectivo levantamento de todos os materiais necessários para execução, de acordo com as
condições exigi das na licitação em referência.
Carapicuíba, __

de

de 2018.

Câmara Municipal de Carapicuíba

Representante

da Empresa

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO JUNTO COM O ENVELOPE N° 01 (pROPOSTA)
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