DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RECIBO DE EDITAL POR EMAIL / SITE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 - IPREF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1537/2017

Razão Social:
CNPJ n°:
Endereço:
e-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

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

Local:

,

de

de 2017

Nome e Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - Setor de Licitações e
contratos 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) 2461-6366 ou e-mail compras.ipref@gmail.com
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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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 – IPREF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1537/2017 - IPREF

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de condicionadores de ar, de
diversas potencias, tipo ”Split system” piso teto e hi-wall, com a prestação dos serviços de
suporte e assistência técnica gratuita durante o período de garantia dos equipamentos, incluindo
mão-de-obra, peças e serviços constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

A sessão pública de processamento do pregão será realizada, no dia e horário abaixo indicados,
no Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF - Auditório - situado na Rua do Rosário,
226 – Vila Camargos - Guarulhos / São Paulo– Cep: 07111-080

Os envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, logo após o
credenciamento das interessadas.

DATA DE REALIZAÇÃO: 01/11/2017

HORÁRIO: 10h00min.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 22.542/04.
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1. OBJETO
1.1
Contratação de empresa para fornecimento e instalação de condicionadores de ar, de
diversas potências, tipo ”Split system” piso teto e hi-wall, com a prestação dos serviços de
suporte e assistência técnica gratuita durante o período de garantia dos equipamentos, incluindo
mão-de-obra, peças e serviços constantes do Anexo I – Termo de Referência, que faz parte
integrante deste Edital.

2. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
O objeto do presente Edital deverá ser fornecido/executado na forma e condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação as empresas interessadas, do ramo de atividade pertinente ao
objeto deste pregão, doravante designadas proponentes, que atenderem a todas as exigências deste
edital e de seus anexos.
3.2. Será vedada a participação de:
3.2.1. Consórcios;
3.2.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.2.3. Empresas suspensas temporariamente/impedidas de licitar ou contratar com
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual
ou Municipal;
3.2.4. Empresas com falência decretada ou concordatária ou em recuperação judicial ou
extrajudicial;
3.2.5 Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de
Guarulhos.
3.3. Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após às 10h do dia 01/11/2017.

4. ABERTURA DA LICITAÇÃO/ CREDENCIAMENTO
4.1. Termo de Credenciamento conforme modelo constante no Anexo III “Termo de
Credenciamento”, para credenciamento do seu representante, devidamente munido do que o
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nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, seja por Procuração ou
Contrato Social, respondendo por sua representada e comprovando os necessários poderes para
formular verbalmente os lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de
recurso, assinar a ata e praticar os demais atos pertinentes ao presente certame, respeitado, ainda,
as seguintes condições:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), deverá
apresentar cópia autenticada do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta
Comercial, ou se tratando de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com
firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para
anuir, transigir ou renunciar a direitos em nome da empresa, bem como praticar os demais atos
pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar
instrumento constitutivo da empresa na forma da alínea “a”.
c) O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4.1.1. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma empresa/ licitante.
4.1.2 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
4.1.3 O fato da não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas
impedido de se manifestar, apresentar lances e responder pela licitante durante os
trabalhos.
4.1.4 Para os casos de simples entrega de envelopes sem ação de agente credenciado para

formalizar lances, a empresa abdica de eventual intenção de apresentar recursos a sua
possível desclassificação ou inabilitação por descumprimento de quaisquer regras do
presente Edital.
4.2. - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação que deverá ser feita de acordo
com o modelo estabelecido no Anexo IV deste edital, e apresentada FORA dos Envelopes A (Proposta
Comercial) e B (Documentos de Habilitação);

4.3. – Quando a licitante se tratar de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
microempreendedor individual, deverá informar tal condição já na sessão de credenciamento, e para
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tanto, apresentar DECLARAÇÃO, para os fins legais e sob as penas da lei, que cumprem os requisitos
legais para qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor
individual, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao artigo 3º. A
declaração deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VIII deste Edital, e
apresentada FORA dos Envelopes A (Proposta Comercial) e B (Documentos de Habilitação);
4.3.1. A falta dessa informação não descredenciará a mesma, entretanto implicará no fato de
que, havendo empate técnico ou ficto, a licitante não fará jus ao tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar nº 123/06 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte.
4.4. - Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe de apoio e juntados ao processo
licitatório.
4.5. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de
eventuais licitantes retardatários;
4.6. Recebimento e Abertura dos Envelopes:
4.6.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento e abertura dos
envelopes, contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros
separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres
em sua face externa:

ENVELOPE A
PREGÃO PRESENCIAL nº ….../ANO-IPREF (a empresa deverá mencionar o nº e ano)
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº ….......
PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

ENVELOPE B
PREGÃO PRESENCIAL Nº ….../ANO-IPREF (a empresa deverá mencionar o nº e ano)
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº ….....
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
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5 DA PROPOSTA

5.1. A licitante deverá apresentar sua proposta de acordo com o Anexo II, em língua portuguesa, sem
rasuras, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou seu procurador devidamente
credenciado e consoante disposições contidas no Anexo I – Termo de Referência, contendo:

5.1.1 Identificação da proponente, indicando a razão social, endereço completo, telefone,
fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;
5.1.2 Descrição completa do objeto da presente licitação, tudo em conformidade com os
Anexos deste Edital.
5.1.2.1 Expressamente, na proposta comercial a marca, modelo, nome do fabricante e/ ou
procedência do produto ofertado, quando exigidos. O pregoeiro se reserva no direito de, a seu
critério, proceder diligência junto ao licitante para obtenção da informação, quando esta não
constar da proposta.
5.1.2.2 Catálogo(s), folheto(s) e manual(is) com especificações dos produtos ofertados.
5.1.3 Preços unitários e totais, em Reais (R$), expresso com duas casas decimais, para
fornecimento e execução dos serviços, inclusos todos os encargos sociais, fiscais, comerciais,
taxas, tributos, fretes e demais despesas de quaisquer naturezas, diretas e indiretas
necessárias ao pleno cumprimento do objeto desta licitação.

5.1.4 Prazo de execução dos serviços não superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos;
5.1.5 Condições de pagamento, em conformidade com ANEXO I;
5.1.6 Garantia: Para os equipamentos e funcionamento da instalação e de seus componentes,
pelo prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses a contar da data da entrega da instalação em
funcionamento.
5.1.7. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua apresentação.
5.1.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, assumindo a proponente o compromisso de executar os serviços nos seus
termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo,
quando requerido, sua substituição, conforme Anexo I - Termo de Referência, deste Edital.
5.1.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos
pleitos de acréscimos a qualquer título.
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6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão
apresentados os documentos indicados no item 4.
6.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os Envelopes A e B,
contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.
6.3. O julgamento será feito pelo critério MENOR PREÇO GLOBAL – lote único, observadas as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital.
6.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a fase de lances verbais, com
observância dos seguintes critérios:
6.4.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores
àquela.
6.4.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
6.4.3 Os lances obedecerão ao fator de redução considerando o valor total do item,
conforme definido pelo(a) pregoeiro(a), tomando-se por base a redução mínima do último
lance ofertado, sem prejuízo, do(a) pregoeiro(a), a seu critério, estabelecer outros valores
durante a sessão, visando otimizar os trabalhos do pregão.
6.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, 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.
6.6. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
6.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço.
6.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das penalidades
previstas neste Edital.
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6.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas,
na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
6.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
6.12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro considerará arrematante a licitante detentora da
proposta de menor preço, por decisão motivada, após o exame de sua aceitabilidade, quanto ao
objeto e valor, bem como o atendimento às condições do edital e seus anexos.
6.13. Se a proposta não for aceitável, será examinada a proposta subsequente, e assim
sucessivamente.
7. HABILITAÇÃO
7.1. Encerrada a fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na forma prescrita
neste edital, proceder-se-á à abertura do ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - da
proponente primeira classificada.
7.1.1 No caso de registro de preços, serão abertos todos os envelopes das licitantes
classificadas para a fase de lances.
7.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos
subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos das DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ITEM 8.
7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
7.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou
7.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício.
7.2.1.4. 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.
Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 7.2.1.1 a 7.2.1.4 não precisarão constar do
envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
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7.2.2. REGULARIDADE FISCAL
7.2.2.1. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal.
7.2.2.2. Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais
(certidões emitidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional – DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, e pela
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL), ou a Certidão Conjunta expedida em razão da edição da
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02/10/2014.
7.2.2.3. Certidão de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários Estaduais,
expedido pela Secretaria da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede
da licitante ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal
do licitante, sob as penas da lei, quando não houver obrigatoriedade de inscrição da
empresa, conforme modelo Anexo VI.
7.2.2.4. Certidão de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários Municipais ou
declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante,
sob as penas da lei, quando não houver obrigatoriedade de inscrição da empresa, conforme
modelo Anexo VII.
7.2.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme
disposto na Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
7.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.2.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para
apresentação do documento.
7.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.2.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado ou
certidão expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a capacitação
técnica. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser impresso(s) em folha timbrada,
contendo a data em que foi firmado o contrato e o objeto do mesmo. (Inciso II e § 1º, art. 30
da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula nº 24 – TCE/SP).
7.2.4.2 Registro ou inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, entidade competente para a fiscalização do exercício profissional,
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competente da região a que estiver vinculado o licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto desta licitação;
7.2.4.3 Declaração indicando os nomes, CPFs e os números dos registros na entidade
profissional competente dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução dos
serviços, devendo este comprovar registro profissional no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, devendo ser comprovado o vínculo formal com a empresa
Contratada;
7.2.4.4 A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execução dos serviços (Súmula nº 25 – TCE/SP).

7.2.4.5 Atestados(s) que façam a menção a quantitativos e outras exigências, quando
necessárias, constarão expressamente no Anexo I deste Edital.
7.2.5. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE HABILITATÓRIA
7.2.5.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, que não há fato impeditivo para sua habilitação e que se encontra em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Anexo V.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
8.1. Serão aceitas certidões positivas de débito, com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do
Código Tributário Nacional.
8.2. A documentação conforme o caso deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas
esferas Federal, Estadual e Municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem dos documentos
de estabelecimentos diversos (números de inscrição no C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).
8.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.4. Caso a licitante pretenda que um dos seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro contrato, deverá ser apresentada a documentação de ambos os
estabelecimentos.
8.5. Para fins do disposto nestes subitens, se algum documento apresentar falha não sanável na
sessão acarretará a inabilitação da licitante.
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8.6. A aceitação dos documentos obtidos via “internet” ficará condicionada à confirmação de sua
validade, também por esse meio, pelo Departamento de Compras e Contratações.
8.7. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 06
(seis) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.
8.8. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia
reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei, ou a publicação em órgão da imprensa na
forma da lei, exceto a proposta, para a qual se observará o disposto no item 5.
8.9. As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio aos pregoeiros, mediante cotejo da
cópia com o original.
8.10. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo
licitatório.
8.11. Os documentos exigidos para habilitação, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos
por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser apresentados
posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame.
8.12. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas não classificadas no
Pregão, poderão ser retirados pelas mesmas em até 5 (cinco) dias após a publicação dos contratos ou
expedição da autorização de fornecimento/execução de serviços, sendo que após serão destruídos
pela equipe de apoio.
8.13. No caso de participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, com fundamento nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006,
serão acrescidos os seguintes procedimentos:
a) As licitantes deverão comprovar, a sua condição de ME, EPP ou MEI por todos os meios admitidos
pelo ordenamento jurídico vigente.
b) No caso de empate será dada preferência de contratação para as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.
b.1) Entende-se por empate aquelas situações em que o último lance apresentado pela
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual seja igual ou até 5%
(cinco por cento) superior ao lance melhor classificado.
c) Ocorrendo empate, o pregoeiro dará oportunidade para que a Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificado, no prazo de até 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresente proposta de preço
inferior ao menor lance oferecido.
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c.1) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
c.2) Apresentada proposta inferior, o objeto da licitação será adjudicado à Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.
c.3) Não ocorrendo a contratação da Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese prevista na alínea “b.1”, na ordem classificatória, para que apresentem proposta de
preço inferior ao menor lance oferecido.
c.4) Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
c.5) O disposto neste item somente se aplicará quando o melhor lance não tiver sido apresentado
por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.
d) As Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual deverão
apresentar, na data do certame licitatório, todos os documentos de habilitação exigidos no edital,
mesmo que os relativos à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, devendo estas serem
sanadas no prazo estabelecido na alínea “e”.
e) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
e1) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “e”, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
f) Em caso de não comprovação da sua condição de ME, EPP ou MEI e/ ou não regularização dos
documentos de comprovação da regularidade fiscal, a licitante estará sujeita às penalidades legais,
ficando sujeita inclusive ao impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital.
9. FASE RECURSAL
9.1. A manifestação motivada da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, podendo
os interessados apresentar razões no prazo de 3 dias, ficando os demais licitantes desde logo
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intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr ao término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor,
encaminhando o processo para homologação pela autoridade competente.
9.1.2. O acolhimento de recurso, que terá efeito suspensivo, importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10. ADJUDICAÇÃO
10.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor, sendo-lhe facultado o saneamento de falhas formais,
omissões ou outras irregularidades relativas à documentação na própria sessão do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação inclusive mediante:
a) Substituição e apresentação de documentos, ou
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
10.1.1 A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá ser anexada aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
10.1.2 O IPREF não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a empresa será inabilitada.
10.2. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em
caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu autor, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor.
10.3. Verificado o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço, esta
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação.
10.4 Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases
preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos representantes
credenciados, ficarão sob a guarda do(a) pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da
sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
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11. HOMOLOGAÇÃO
11.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame ao vencedor e homologará o procedimento licitatório.
11.2. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Guarulhos e no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, observado o disposto no artigo 6º inciso VII e parágrafo único
do Decreto nº 22.542/04.
11.3. A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à aquisição do objeto
licitado.
12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
12.1 A prestação dos serviços, objeto desta contratação, deverá ser executada em conformidade
com o estabelecido no Anexo I – Termo de Referência, e as demais cláusulas e condições
estabelecidas neste Edital e na minuta de contrato.
12.2 A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação
comparecer para assinatura do contrato, observado o prazo de validade da proposta.
12.3 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por igual período mediante
solicitação expressa da adjudicatária.
12.4 Para assinatura do contrato, a empresa convocada deverá apresentar uma Cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica - (ART) do profissional que atuará como responsável direto pela execução
dos serviços, com base no valor total do contrato, bem como prova de matrícula no Cadastro
Especifico do INSS (CEI), conforme legislação pertinente.
12.5 PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM GARANTIA:
12.5.1 Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores,
será exigida prestação de garantia de 5% do valor do contrato nos termos do §2º do artigo 56. Caberá
a Contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas no §1º do artigo 56 da Lei
8.666/93.
12.5.2. A garantia deverá ser apresentada pela Contratada no ato da assinatura do contrato.
12.5.3 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento integral
das disposições contratuais e da lavratura do termo final de entrega e recebimento dos serviços, e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, nos ternos do §4º, artigo 56, da Lei 8.666/93.

Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos Guarulhos – SP – 07111-080 – fone: (11) 2461-6363

12.5.4 A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato,
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às
penalidades legalmente estabelecidas.
12.6 Na hipótese do não atendimento à convocação para assinatura do instrumento contratual, fica
facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder à adjudicação às demais licitantes,
observada a ordem de classificação das propostas.
13. VIGÊNCIA, RECEBIMENTO, PRAZOS PARA EMISSÃO DOS TERMOS DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO E DEFINITIVO E GARANTIA DO OBJETO
13.1- A vigência deste contrato inicia-se com a assinatura do contrato, encerrando-se na data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
13.2- Imediatamente após a assinatura do contrato, a primeira etapa dos trabalhos constitui-se na
realização de uma reunião técnica que terá por finalidade definir as diretrizes de implementação dos
serviços contratados.
13.3 O Contratante designará um grupo de trabalho ou servidor, que será responsável pelo
acompanhamento da execução dos serviços e deverá fornecer as informações necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos.
13.4 O prazo de execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data
indicada pela Comissão de Fiscalização na Autorização para Início dos Serviços.
13.5 Os serviços serão recebidos pela fiscalização:
13.5.1 Provisoriamente, no momento da finalização de cada serviço, para emissão do Termo de
Recebimento Provisório será de 05 (cinco) dias contados da data em que a CONTRATADA comunicar,
por escrito, sua conclusão do objeto.
13.5.2 Definitivamente, conforme preceitua o art. 73, inciso I, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/93,
mediante Termo de Recebimento Definitivo, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento
provisório, contanto que cumpridas as condições dispostas no Termo de Referência e no contrato.
13.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da
CONTRATADA.
13.7 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do agente fiscalizador serão
solicitadas à autoridade competente do contratante, para adoção das medidas convenientes,
consoante disposto no Art. 67, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.
13.8 A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a prestação do serviço.
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13.9 O prazo de garantia dos aparelhos e dos serviços será de no mínimo 36 (trinta e seis) meses,
sendo firmado Termo de Garantia, conforme Anexo X deste termo, com início na data do
recebimento definitivo dos equipamentos.
13.10 Demais condições do recebimento estão especificadas no Anexo I Termo de Referência e as
demais cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e na minuta de contrato.
13.11 A Contratada deverá entregar o objeto desta licitação com mão de obra própria, os quais não
terão vínculo empregatício com a Contratante e arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício.
13.12 A Contratada responderá por qualquer acidente de trabalho na execução do contrato, bem
como por danos a que der causa de destruição ou danificação dos bens do Município e/ou da
Contratante, de seus funcionários ou terceiros.
13.13 Demais despesas oriundas da contratação de funcionários para a realização dos serviços,
correrão por conta da contratada.
13.14 A execução do presente contrato de licitação será acompanhada e fiscalizada por um
funcionário especialmente designado pela Contratante.
13.15 Constatadas irregularidades na execução do objeto a Administração poderá:
Refutá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição de produto, refazimento dos serviços ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades previstas. Na hipótese de substituição de
produto ou refazimento de serviços, a contratada deverá fazê-lo em conformidade com as condições
estabelecidas no instrumento contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação
por escrito, sem que isto implique em quaisquer ônus para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS. Na impossibilidade de serem substituídos ou
refeitos, aplicar-se-ão as sanções cabíveis.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
14.1. O (s) pagamento (s) será (ão) realizado (s) conforme estabelecido no Anexo I.
14.1.1.Caso venha a ocorrer exigência de providências a serem cumpridas pela adjudicatária, a
fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que
estas forem cumpridas, a critério da Administração.
14.2 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, mediante TED, boleto ou,
excepcionalmente, no Setor de Tesouraria, a critério da Administração, nos termos da legislação
vigente.
14.3 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
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14.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
14.5 REAJUSTE DOS PREÇOS: Os preços ofertados para os serviços ora licitados não serão reajustados.
14.5.1 Caso ocorram alterações na legislação que rege a política econômica do País, o preço ofertado
para prestação dos serviços, será reajustado, mediante aplicação de índices oficiais, independente
do estabelecido no subitem 14.5 deste edital.
14.5.2 No caso de eventuais atrasos nos pagamentos, os preços ofertados serão atualizados,
utilizando-se como índices o IGP/DI-FGV do mês anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro
índice que venha a substitui-lo, por determinação oficial.
15. PENALIDADES
15.1 O licitante ou contratado que descumprir quaisquer das cláusulas deste edital ou do
instrumento contratual ficará sujeito às penalidades previstas no caput do artigo 15, do Decreto nº
22.542/04, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, notadamente as previstas nos artigos 86
e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
15.2 Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e
autárquica, pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme dispõe o Art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02,
sem prejuízo das multas prevista no edital e no instrumento contratual e das demais cominações
legais, aquele que:
15.2.1. deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa para o certame;
15.2.2. convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato;
15.2.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
15.2.4. não mantiver a proposta, lance ou oferta;
15.2.5. ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação e
15.2.6 falhar ou fraudar na execução do contrato.
15.3 DAS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-á:
15.3.1. 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação, em razão do descumprimento de
exigência do edital.
15.3.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso sobre a parcela do objeto.
15.3.3. 20% (vinte por cento) por inexecução parcial do instrumento contratual sobre o valor da
correspondente parcela.
15.3.4. 20% (vinte por cento) por inexecução total do instrumento contratual sobre o seu valor.
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15.3.5. 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas técnicos, mais multa de
0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia enquanto os problemas técnicos não forem sanados,
contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa a irregularidade.
15.3.6. 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste,
que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor do instrumento contratual.
15.4. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, serão
considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
15.5. Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total para efeito de
aplicação de penalidade.
15.6 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirá-lo dentro do prazo de vigência
da proposta, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida ficando a mesma sujeita à
multa de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento, além de decair do direito à contratação nos
termos do artigo 64 da Lei nº 8.666/93.
15.7 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se os proponentes/ contratados
inadimplentes às demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
15.8 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou
cobrados judicialmente a teor do disposto no artigo 86, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e respectivas
alterações.
15.9. As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que a
aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis, conforme disposto no artigo 87 da Lei de
Licitações.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Até 2 (dois) dias anteriores à data fixada para a realização da sessão de recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá, por meio eletrônico (compras.ipref@gmail.com), através do fax
nº. 2461-6366 ou protocolizar nos dias úteis, das 08h30 às 16h30 na Rua do Rosário, 226 – Vila
Camargos - Guarulhos, solicitando esclarecimentos, informações ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
16.1.1 No instrumento de impugnação, é obrigatória a menção a documento pessoal, em se
tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, mais nome para
contato, endereço, telefone e endereço eletrônico.
16.2 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal,
o Foro da Comarca de Guarulhos, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal nº.
8.666/93.
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16.3 É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
16.4. Fica assegurado ao IPREF o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
16.5 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto licitado, sem
expressa anuência da Contratante.
16.6. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, sob pena das sanções aplicáveis em cada caso, previstas
neste edital, não se excluindo as de caráter civil e/ou criminal e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
16.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário.
16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no IPREF.
16.9 As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário Oficial do
Município de Guarulhos com edições as sextas feiras e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos
termos do artigo 12 Inciso II do Decreto 22542/2004, ou poderão, ainda, sê-lo mediante a expedição
de Ofício, por fax, ou por meio eletrônico; a critério da Administração.
16.10 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os participantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
16.11 Fazem parte integrante deste edital:
ANEXO I

Termo de Referência;

ANEXO II

Proposta de Preços;

ANEXO III

Termo de Credenciamento;

ANEXO IV

Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação;

ANEXO V

Declaração de regularidade habilitatória;

ANEXO VI

Declaração de isenção junto a Fazendo Pública do Estado;
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ANEXO VII

Declaração de isenção junto a Fazendo Pública do Município;

ANEXO VIII

Declaração de Enquadramento da Lei Complementar nº 123/2006.

ANEXO IX

Minuta do Contrato

ANEXO X

Termo de garantia

ANEXO XI

Termo de Vistoria

ANEXOS XII

FOLHA 01 – PLANTA TERREO E 1º ANDAR

ANEXOS XIII

FOLHA 02 – PLANTA 2º E 3º ANDARES

ANEXOS XIV

FOLHA 03 – PLANTA COBERTURA

ANEXOS XV

FOLHA 04 – PLANTA COBERTURA AA

Guarulhos, 19 de outubro de 2017

PAULO SERGIO RODRIGUES ALVES
Presidente do IPREF
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 010/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017

1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de
condicionadores de ar, de diversas potencias, tipo ”Split system” piso teto, com a prestação dos
serviços de suporte e assistência técnica gratuita durante o período de garantia dos equipamentos,
incluindo mão-de-obra, peças e serviços, conforme especificações contidas no Termo de
Referência:
1.1 LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos, Guarulhos – SP – CEP 07111-080
1.2 DA VISTORIA
A proponente poderá proceder à vistoria técnica nos locais, examinando particularmente todos os
detalhes, tomando ciência das características dos locais onde serão realizadas as medições,
dimensões e padrões adotados, eventuais dificuldades para a instalação dos aparelhos
condicionadores de ar, execução dos serviços e demais informações necessárias à elaboração da
proposta, para que possa dimensionar e certificar-se dos serviços que serão executados;
2 - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
2.1.1 Térreo:
Recepção: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto. Prever a instalação de uma
cortina de ar conforme projeto.
Espera: Instalação de 3 equipamentos do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h cada, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Atendimento / Gerencia: Instalação de 4 equipamentos do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000
BTU/h cada, a condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Sala do Médico: Instalação de 1 equipamento do tipo Hi-Wall de capacidade de 9.000 BTU/h, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Telefonia: Instalação de 1 equipamento do tipo Hi-Wall de capacidade de 9.000 BTU/h, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
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2.1.2 - 1º ANDAR
Tesouraria: Instalação de 2 equipamentos do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h cada,
a condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Contabilidade / Infraestrutura: Instalação de 2 equipamentos do tipo Piso-Teto de capacidade de
24.000 BTU/h cada, a condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
RPPS: Instalação de 2 equipamentos do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h cada, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto. Rua
Setor Pessoal: Instalação de 2 equipamentos do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h
cada, a condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
2.1.3 - 2º ANDAR
Diretoria: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 18.000 BTU/h, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Assistência: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Controladoria: Instalação de 2 equipamentos do tipo Piso-Teto 1 de capacidade de 18.000 BTU/h e
o outro de capacidade de 9.000 BTU/h Hi-Wall, as condensadoras deveram ser fixadas em área
externa conforme projeto.
Procuradoria: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Licitações / Compras: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000
BTU/h, a condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Assessoria: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Reuniões: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 36.000 BTU/h, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto
Presidência: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 18.000 BTU/h, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
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2.1.4 - 3º ANDAR
Divisão de Saúde: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h,
a condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Sala de Reuniões: Instalação de 1 equipamento do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h,
a condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Auditório: Instalação de 2 equipamentos do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000 BTU/h cada, a
condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Refeitório / Conferencia: Instalação de 2 equipamentos do tipo Piso-Teto de capacidade de 24.000
BTU/h cada, a condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Divisão de Saúde: Instalação de 2 equipamentos do tipo Piso-Teto de capacidade de 36.000 BTU/h
cada, a condensadora deverá ser fixada em área externa conforme projeto.
Renovação de ar: As caixas de ventilação serão instaladas em área externa conforme indicado em
projeto. O ar será distribuído através de rede de dutos e grelhas de ventilação.
2.1.5 Os equipamentos deverão possuir as características mínimas de:
Ciclo - Frio
Voltagem - 220v
Cor – Branco
Inverter
Econômico (Selo Procel)
Silencioso
Gás Refrigerante R410A
Timer - Sim
Função Sleep
Função Swing
Filtro Anti-pó
Filtro Anti-bactéria
Filtro Desodorizador
Com controle remoto sem fio
Velocidade de Ventilação: 03

2.2 BASES DE CÁLCULO
O cálculo de carga térmica, o dimensionamento e a seleção dos equipamentos foram baseados nas
seguintes premissas:
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Condições do Ar:
• Externa:
• TBS = 32,0 °C
• TBU = 20,4 °C
• Interna:
• TBS = 22°C
• UR = 50% (Sem controle direto)
Taxa de Ar Exterior:
De acordo com:
- ABNT NBR 16401-3 de 04.09.2008 – Instalações de ar condicionado – Sistemas centrais e unitários
Parte 3: Qualidade do ar interior;
- Portaria ANVISA RE-09;
Nota: Portas e janelas que se comunicarem com ambientes não condicionados deverão
permanecer fechadas.
2.3 - ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA INSTALAÇÃO (Condicionador de Ar - Split System)
2.3.1. Unidade Evaporadora
Tipo
Será do tipo "split system" (piso-teto e hi-wall), com condensador remoto resfriado a ar, com
capacidade, vazão de ar e demais características técnicas conforme especificação nos desenhos e
tabelas.
Ventilador
Será do tipo centrifugo, de dupla aspiração com rotor de pás curvadas para frente, acionado por
motor elétrico, trifásico.
O rotor deverá ser rigorosamente balanceado estática e dinamicamente.
A velocidade do ar nas bocas de descarga não deverá exceder a 5 m/s.
A fixação do ventilador nas armações do gabinete metálico deverá ser do tipo elástico.
Evaporador
Será construído de tubos de cobre sem costura, com aletas de alumínio espaçadas no máximo de
1/8", perfeitamente fixadas aos tubos.
A disposição dos tubos com relação ao número de tubos e ao número de fileiras em profundidade
(número de rows) deverá ser tal, de modo que a capacidade do equipamento seja adequada à
especificada.
A velocidade máxima do ar na face e de 2,5 m/s.
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Motor de Acionamento
Será do tipo de indução, bifásico, para funcionamento continuo.
Circuito Frigorífico
As linhas deverão ter válvula de expansão com distribuidor de liquido, registro e ligações para
manômetro na sucção e descarga do compressor.
Filtro de Ar
Será de material sintético do tipo lavável e regenerável, classe G-3 (no mínimo), segundo a norma
NBR-16401.
2.3.2 Unidade de Condensação Remota
Gabinete
Será um gabinete metálico pintado, com tratamento anticorrosivo e painéis facilmente removíveis
com guarnições de borracha.
Deverá ser isolado internamente com 1/2" de lã de vidro ou com material isolante equivalente.
Compressor
Será um por condicionador, do tipo “scroll” ou alternativo, para R-22.
Deverá ser provido de pressostato de alta e baixa pressão, válvula de sucção e descarga do
compressor, válvula de serviço na descarga do condensador, indicador de nível de óleo (semihermetico), pressostato de óleo e resistência de carter.
Ventilador
Será do tipo axial ou centrifugo de dupla aspiração com rotor de pás curvadas para frente acionado
por motor elétrico trifásico, através de polias e correias.
O rotor deverá ser rigorosamente balanceado estática e dinamicamente.
A velocidade do ar nas bocas de descarga não deverá exceder a 8 m/s.
A fixação do ventilador nas armações do gabinete metálico deverá ser do tipo elástico.
Motor de Acionamento
Será do tipo de indução, bifásico, para funcionamento continuo com 40°C de elevação máxima de
temperatura.
Condensador Resfriado a Ar
Construído de tubos de cobre sem costura, com aletas de alumínio espaçadas no máximo de 1/8",
perfeitamente fixadas aos tubos.
Deverá ser projetado para que a capacidade seja suficiente para trabalhar em conjunto com os
compressores acima especificados.
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Quadro Elétrico
Construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento.
Deverá conter:
• Fusíveis e contatora com rele de sobrecarga para cada motor;
•

Botões de comando e lâmpadas sinalizadoras.

2.3.3 Caixa de Ventilação
Gabinete
● Estrutura: Construção robusta em chapa de aço com tratamento anticorrosivo a base de epóxi.
Tampas com perfeita vedação fixada com fechos rápidos para facilidade de remoção
Ventilador
● Estrutura: Construção robusta em chapa de aço com tratamento anticorrosivo a base de epóxi.
● Tipo: Dupla aspiração.
● Rotor: Pás curvadas para frente (Sirocco) balanceadas estática e dinamicamente.
● Acoplamento: Indireto através de polias reguláveis e correias.
● Velocidade de descarga: Inferior a 10 m/s.
Motor
● Motor de indução;
● Trifásico;
● 60 Hertz.
Acessórios
● Trilhos esticadores de correias;
● Amortecedor de vibração;
● Filtro de ar lavável (mínimo G4). (valido para ventilação)
2.3.4 Tubulação de Interligação
A tubulação frigorífera será construída de tubos de cobre nas bitolas adequadas de acordo com as
normas da ASHRAE, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho.
Deverá haver o máximo rigor na limpeza, desidratação a vácuo e testes de pressão do circuito
antes da colocação do fluido refrigerante.
O teste de vazamento deverá ser efetuado com nitrogênio (pressão máxima de 250 psig) e o vácuo
deverá atingir a 250 microns de Hg. Deverão ser seguidas as instruções constantes no manual de
instalação do fabricante.
O isolamento térmico será feito com tubos flexíveis de espuma elastomerica, de células fechadas,
quimicamente neutras e não higroscópico, com espessura mínima de 20 mm da AF/Armaflex.
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2.3.5 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Quadro Elétrico
Será instalado na cobertura próximo aos condensadores, conforme localização nos desenhos,
contendo essencialmente:
• armário de aço, bitola mínima 14 BWG, com porta de acesso frontal, sendo todos os
equipamentos embutidos e com comando frontal, contendo estojo para desenhos e pintura
apropriada para exposição às intempéries, com borracha de vedação na porta e dispositivos de
ventilação, sendo venezianas externas e tela de arame galvanizado na parte interna;
• disjuntor tripolar, geral, termomagnético, com capacidade de interrupção simétrica de acordo
com a instalação elétrica; a capacidade nominal deverá ser dimensionada conforme a NBR
5410/1990;
• barramentos de cobre eletrolítico para distribuição de forca;
• disjuntor tripolar, termomagnético, para cada condicionador de ar, com capacidade de
interrupção simétrica de acordo com a instalação elétrica; a capacidade nominal deverá ser
dimensionada conforme a NBR 5410/1990;
• barramento de cobre eletrolítico para neutro e terra;
• tomadas de serviço bifásica para 220 V, devidamente identificada, posicionada na parte inferior
do mesmo. Deverá ser protegida por disjuntores de proteção bipolar, corrente nominal de 15 A;

• banco de capacitores para correção do fator de potência = 0,94;
• plaquetas de acrílico para identificação de qualquer componente externo ao quadro (tomadas,
lâmpadas, botoeiras, etc.).

2.3.6 Ligações Elétricas
Descrição
Compreenderão todas as interligações entre os quadros elétricos e os respectivos motores,
equipamentos de controle e painéis.
Toda a fiação deverá ser feita em condutores de cobre, com encapamento termoplástico, sendo
admitida uma secção mínima de 2,5 mm2 para forca e 1,5 mm2 para comando, enfiados em eletro
dutos galvanizados.
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Todos os equipamentos deverão ser aterrados, a partir de um cabo fornecido para esse fim.
Todos os fios e cabos elétricos deverão ser identificados por anilhas numeradas nos painéis e fora
destes.
No trecho final, a ligação entre os eletrodutos e equipamentos/motores, deverá ser de conduite
flexível e conectores apropriados contra umidade para motores externos.
Serão executadas, estritamente, de acordo com as normas da ABNT NBR5410 e regulamentos da
concessionaria de energia elétrica.
03 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Imediatamente após a assinatura do contrato, a primeira etapa dos trabalhos constitui-se na
realização de uma reunião técnica que terá por finalidade definir as diretrizes de implementação
dos serviços contratados.
3.2 O Contratante designará um grupo de trabalho ou servidor, que será responsável pelo
acompanhamento da execução dos serviços e deverá fornecer as informações necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos.
3.3 O prazo de execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data
indicada pela Comissão de Fiscalização na Autorização para Início dos Serviços.
3.3.1 A execução dos serviços poderá ser realizada nos dias úteis, feriados e finais de semana,
com a anuência do responsável do setor, assim como com Ordem de Serviço expedida pelo
Fiscal do Contrato.
3.3.2 Quando houver a necessidade de trabalhos extraordinários após o horário estipulado ou
em finais de semana e feriados, a contratada deverá comunicar à contratante, por escrito,
para prévia autorização e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus
adicional ao IPREF;
3.4 Além das condições já especificadas a Contratada deverá observar as seguintes exigências:

a. Este serviço inclui o fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão-deobra de instalação, de forma que o empreendimento seja entregue totalmente concluído,
adequando-se à boa técnica recomendada, com os melhores padrões de funcionamento e
rendimento, inclusive no que tange ao acabamento em geral;
b. Utilizar profissionais habilitados e qualificados para cada tipo de tarefa;

c. Encaminhar previamente e manter atualizada junto ao Contratante, a relação (nome, RG e
horário de trabalho) de todos os funcionários responsáveis pela execução dos serviços;
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d. Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachá,
contendo foto, nome e número de registro, portado visivelmente;
e. Substituir imediatamente, após o recebimento da correspondente solicitação, qualquer
empregado que, a critério da fiscalização do Contratante, venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica;
f. Providenciar a proteção do mobiliário, equipamentos e piso, através de cobertura com
plástico apropriado, bem como a movimentação dos mobiliários, quando necessário;
g. No caso de danos ao forro e acessórios, estes deverão ser reconstituídos de acordo com o
padrão existente;
h. Comunicar, por escrito, ao Contratante, a ocorrência de qualquer anormalidade ou
irregularidade no processo;
i. Comunicar e justificar ao Contratante, eventuais motivos de força maior que impeçam a
realização dos trabalhos especificados;
j. Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, eletromecânica, infraestrutura ou de acabamento diferente da do projeto original deverá ser precedida de
aprovação do Contratante, instruída com documentos técnicos (laudos, medições, ensaios
etc.), de forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da modificação sugerida;
k. Utilizar material de qualidade e de fácil disponibilidade no mercado;
l. Manter limpo diariamente o local de trabalho, removendo todo o lixo resultante da execução
dos serviços;
m. Desenvolver e programar as tarefas de forma que não sejam criados obstáculos às atividades
das demais prestadores de serviço que estejam eventualmente trabalhando no prédio;
n. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos serviços executados pela Contratada
deverão ser removidos, às suas expensas, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas
úteis, após prévia anuência da Comissão de Fiscalização. A remoção ocorrerá somente após
prévio conhecimento e autorização do Contratante. A remoção de entulho deverá atender às
normas e posturas adotadas pela municipalidade;
o. Todo o material empregado na execução dos serviços deverá atender às Normas Técnicas da
ABNT, aos dispositivos legais sobre a matéria de âmbito Federal, Estadual e Municipal, às
especificações técnicas e instruções dos fabricantes dos materiais e dos equipamentos, e, na
falta de normas específicas da ABNT, às normas Internacionais;
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p. A execução dos serviços descritos neste memorial deverá ser realizada paralelamente à
operação normal do expediente do IPREF. Portanto, a contratada deverá considerar um plano
de trabalho que permita a operação contínua do Contratante, durante o período das obras;

q. Os trabalhos que representem impactos ou riscos à operação normal das dependências do
Contratante deverão ser previamente programados entre as partes, para horários fora dos
turnos normais de expediente;
r. A contratada deverá cumprir durante a execução dos serviços, todas as Leis Federais,
Estaduais e Municipais vigentes, sendo responsável pelas infrações que cometer. Deverá
também, responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos causados ao Contratante
ou a terceiros, quando decorrentes da execução dos serviços;
s. A contratada deverá seguir todas as normas de segurança do trabalho aplicáveis à execução
dos serviços, em especial quanto à utilização de equipamentos de proteção e andaimes,
quando necessário;
t. A presença da fiscalização do Contratante não exime a contratada de sua exclusiva
responsabilidade técnica sobre a totalidade dos serviços contratados. O responsável técnico
da contratada deverá examinar e dar solução a todas as eventuais interferências de ordem
técnica, que porventura apareçam, sem ônus adicionais de qualquer natureza para o
Contratante, mantendo entendimentos prévios com a Comissão de Fiscalização, sempre que
necessário;
u. Ao término da obra a empresa deverá efetuar a limpeza final e geral de todas as
dependências, não sendo aceitas manchas de tinta ou de mãos sujas em paredes, tetos, pisos,
vidros, etc.
v. A Contratada responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança
de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que
eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança,
bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.
w. A contratada será responsável pelo fornecimento aos seus empregados de todos os
equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente.
Estes equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e validade, de modo a
garantir totalmente a segurança do usuário, bem como das pessoas ao redor;
x. Não será permitido o uso de sandálias ou de outros tipos inadequados de calçados pelos
empregados da Contratada;
y. A Contratada deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de
sinalização, indicando a terceiros condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de
prevenir danos pessoais ou materiais;
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04 DEVERES GERAIS DO CONTRATADO
a. Elaborar e fornecer desenhos de detalhamento para aprovação do contratante, com as
características descritas nas especificações. Na entrega final da obra, o contratado deverá
fornecer um jogo completo de desenhos atualizados da instalação, contendo todas as
eventuais alterações ocorridas durante a instalação;
b. Elaborar e fornecer ao contratante, manuais de operação e manutenção do sistema,
complementados com catálogos e folhetos técnicos dos equipamentos;
c. Fornecer todos os dados relativos à parte elétrica, pesos dos equipamentos, bases de
assentamento dos equipamentos, furacões e demais informações necessárias à realização do
presente projeto;
d. Providenciar ferramentas e equipamentos necessários à execução da fabricação, montagem e
testes da instalação;
e. Providenciar o transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos, assim
como efetuar o seguro destes.
f.

Colocar a instalação em operação, efetuando ajustes e regulagens necessários;

g. Efetuar testes e medições, entregando um relatório ao fiscal da obra para aprovação e entrega
final da instalação;
h. Treinar o pessoal designado pelo contratante para a operação e manutenção do sistema;
i.

Efetuar um levantamento no local antes de iniciar o projeto executivo;

j.

Armazenar os equipamentos, componentes e materiais de maneira cuidadosa em local definido
pelo contratante.

k. Estar credenciado junto ao fabricante do equipamento para a execução da instalação.
l.

Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

m. A CONTRATADA deverá atender a chamados técnicos durante a vigência da garantia, em até 24
(vinte e quatro) horas corridas após o registro do chamado, no horário das 08:00 às 12:00 e das
14:00 ás 18:00 horas, de segundas às sextas-feiras, excluindo-se os feriados.
n. Durante o período de garantia a empresa deverá reparar corrigir ou substituir, as suas expensas,
o(s) equipamento(s) em que se verifique defeito de fabricação ou de funcionamento ou danos
em decorrência do transporte, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados do
atendimento do chamado técnico.
o. Efetuar a entrega dos equipamentos no prazo estabelecido e de acordo com a especificação e
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demais condições estipuladas no Termo de Referência.
p. Assumir todos e quaisquer ônus referentes aos salários, horas extras, adicionais e demais
encargos sociais relativamente a seus empregados.
q. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do
processo de aquisição dos equipamentos.

r. Entregar equipamentos novos e de Primeiro uso comprovado.
s. Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
t. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE;
5 DEVERES GERAIS DO CONTRATANTE

a. Fornecer à CONTRATADA, todas as informações necessárias à consecução dos serviços
previstos deste contrato.
b. Assumir integralmente a responsabilidade pelas informações disponibilizadas.
c. Designar um grupo de trabalho ou servidor, que será responsável pelo acompanhamento
da execução dos serviços.
d. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados
e. Fornecer ao contratado, condições de trabalho, local reservado para guarda de materiais,
ferramentas de uso e da instalação;
f. Fornecer pontos de drenagem junto aos equipamentos, conforme indicação nos desenhos;
g. Fornecer pontos de água junto aos equipamentos, conforme indicação nos desenhos.
6 GARANTIA
6.1 Deverá ser dada uma garantia dos equipamentos e funcionamento da instalação e de seus
componentes, pelo prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses a contar da data da entrega da
instalação em funcionamento, contra quaisquer defeitos de qualidade, fabricação ou montagem,
assim como, assumir todas as despesas de estadia, viagem, mão-de-obra e material de reposição
necessária ao cumprimento dos termos da garantia, exceto aqueles que se verificarem por não
obediência às recomendações feitas pelo contratado.
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7 – PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTE
7.1 O pagamento será efetuado pela Tesouraria do IPREF, sito na Rua do Rosário, 226 – Vila
Camargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da nota fiscal,
correspondente ao serviço executado conferido e liberado pelo grupo de trabalho ou servidor
designado pelo IPREF, devendo a nota fiscal ser atestada e aprovada no verso.
7.2 São condições para a liberação do pagamento:
7.2.1 O recebimento definitivo do serviço;
7.2.2 A entrega da documentação fiscal completa;
7.2.3 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente
solicitada à empresa adjudicatária carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente
regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 24 horas.
7.2.4 Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.
7.2.5 O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecido pelo Contratado
ou boleto bancário
7.3 REAJUSTE DOS PREÇOS: Os preços ofertados para os serviços ora licitados não serão
reajustados.
7.4 Caso ocorram alterações na legislação que rege a política econômica do País, o preço ofertado
para prestação dos serviços, será reajustado, mediante aplicação de índices oficiais, independente
do estabelecido no subitem 7.3 deste anexo.
7.5 No caso de eventuais atrasos nos pagamentos, os preços ofertados serão atualizados,
utilizando-se como índices o IGP/DI-FGV do mês anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro
índice que venha a substitui-lo, por determinação oficial.
8 - DOS PRAZOS
8.1 A vigência deste contrato inicia-se com a assinatura do contrato, encerrando-se na data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
8.1.1. Respeitado o disposto no item 8.1, o prazo para execução dos serviços contratados será o
disposto no subitem 13.4 do Edital.
8.1.2 - Os serviços deverão ser iniciados dentro do prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias,
contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual.
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8.2 O não cumprimento do prazo estabelecido na cláusula anterior, conforme cronograma
estabelecido sujeitará a contratada à penalidade de multa, sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei.
8.3 PRORROGAÇÃO: O prazo para execução dos serviços contratados poderá ser prorrogado
mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes.
9 - ELEMENTOS E REQUISITOS DA PROPOSTA
9.1 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: deverá ser de 60 (sessenta) dias, no mínimo, contados a
partir da data de sua apresentação.
9.2 APRESENTAÇÃO: as propostas deverão ser elaboradas de acordo com o ANEXO II, observados
os requisitos deste Termo de Referência.
9.2.1 Deverá ser mencionada a marca e modelo dos equipamentos ofertados.
9.3 JULGAMENTO: O critério adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL
9.4 DO VALOR TOTAL: O valor estimado para a realização dos serviços é de R$141.170,00 (cento e
quarenta e um mil, cento e setenta reais), valor máximo estabelecido com base no inciso X do art.
40 da Lei n. 8.666/93. O custo orçamentário da presente contratação foi baseado nos (03) três
orçamentos fornecidos por empresas que atuam no ramo pertinente.
9.4.1 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente
contrato correrão na conta das dotações orçamentárias vigentes sob nºs.:
- (3013) 8510.04.122.0052.2.172.04.100.900.4.4.90.51.900-99.
- (3014) 8510.04.122.0052.2.172.04.100.900.4.4.90.52.900-99.
10 - OUTRAS EXIGÊNCIAS:
10.1 JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A” – DEVERÁ SER
APRESENTADO:
10.1.1 Catálogo(s), folheto(s) e manual(is) com especificações dos produtos ofertados.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A disciplina das sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é
aquela prevista no Edital e na legislação correlata.
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ANEXO II PROPOSTA COMERCIAL - MODELO
PREGÃO Nº 010/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017
Razão Social da PROPONENTE:
Endereço:
CEP:
e-mail:

Fone:
CNPJ nº

Fax:
Inscrição Estadual:
LOTE ÚNICO

Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de condicionadores de ar, de diversas
potencias, tipo ”Split system” piso teto e hi-wall, com a prestação dos serviços de suporte e assistência
técnica gratuita durante o período de garantia dos equipamentos, incluindo mão-de-obra, peças e serviços,
conforme especificações contidas neste Termo de Referência:
ITEM

I

QUANT
(1)

03

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO/SERVIÇO

VALOR UNITARIO
MAT.
(2)

M.O.
(3)

VALOR
TOTAL
MAT.
(4)=(1)X(2)

M.O.
(5)=(1)X(3)

Conjunto de condicionador de
ar do tipo Piso-Teto de
capacidade de 36. 000 BTU/h.
MARCA/MODELO:

II

26

Conjunto de condicionador de
ar do tipo Piso-Teto de
capacidade de 24.000 BTU/h.
MARCA/MODELO:

III

03

Conjunto de condicionador de
ar do tipo Piso-Teto de
capacidade de 18.000 BTU/h.
MARCA/MODELO:

IV

03

Conjunto de condicionador de
ar do tipo Hi-Wall de
capacidade de 9.000 BTU/h.
MARCA/MODELO:
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SOMA
(6) = (4) +(5)

Cortina de ar conforme projeto.
V

VI

01

MARCA/MODELO:
Serviços de instalação.

VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO POR EXTENSO:

Declaro, sob as penas da lei, que os serviços serão executados em conformidade com o disposto no Edital
e seus anexos.
Declaramos os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos
e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, material, despesas administrativas,
seguros, frete, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer
tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados,
considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título,
devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.
LOCAL:
DATA:
Nome do REPRESENTANTE:
RG:

CPF:

Assinatura do REPRESENTANTE:
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ANEXO III
PREGÃO Nº 010/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO
MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº …...
Processo Administrativo nº …..
Objeto:

A empresa (nome da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J. nº __________,
representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do R.G. nº __________ e do
CPF nº__________,

CREDENCIA o(a) n Sr.(a), (nome e cargo do credenciado), titular do R.G. nº

__________ e do CPF nº__________, para representá-la perante a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS em licitações na modalidade pregão, podendo
formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de
recursos em todas as fases licitatórias.
Local, data,
Assinatura – representante legal
nome, RG, cargo .
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ANEXO IV
PREGÃO Nº 010/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

Eu, (nome completo), representante legal da Empresa __________________, com sede na
Rua_______________, inscrita no CNPJ sob nº_____________, interessada em participar da licitação em
epígrafe constante do processo administrativo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS com vistas a (Objeto)_________________, DECLARO, sob as
penas da Lei, o pleno cumprimento aos requisitos de Habilitação.

Local, data, nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal.
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ANEXO V
PREGÃO Nº 010/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL HABILITATÓRIA

MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

Nome completo_____________, representante legal da Empresa____________, com sede na
Rua__________, inscrita no CNPJ sob nº______________, interessada em participar da licitação em
epígrafe que se processa no processo administrativo indicado, DECLARO, sob as penas da Lei:
A) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo
licitatório, assim como que estamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
B) E que nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em
nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em
serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local, data, nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal.
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ANEXO VI
PREGÃO Nº 009/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO ESTADO
MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

A (nome da empresa)
, com sede à (endereço completo)
, CNPJ nº
_______________, DECLARA, sob as penas da lei e por ser expressão da verdade, que esta isenta e/ou não
sofre incidência de estaduais, não possuindo, portanto, débitos junto à Fazenda Pública do Estado
_______________(do domicílio ou sede da licitante).

Local e data
Nome, R.G, cargo e assinatura do responsável pela empresa.

Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos Guarulhos – SP – 07111-080 – fone: (11) 2461-6363

ANEXO VII
PREGÃO Nº 009/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO MUNICÍPIO

MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

A (nome da empresa)
, com sede à (endereço completo)
, CNPJ nº
_____________, DECLARA, sob as penas da lei e por ser expressão da verdade, que não está cadastrada
(inscrita), não possuindo, portanto, débitos mobiliários junto à Fazenda Pública do Município de
(do domicílio ou sede da licitante).

Local e data
Nome, R.G, cargo e assinatura do responsável pela empresa.
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ANEXO VIII
PREGÃO Nº 010/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

A (nome da empresa)
, com sede à (endereço completo)
, CNPJ nº
_______________, DECLARA, sob as penas da lei que cumpre os requisitos legais para qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual e, atesta a aptidão para
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, não
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no artigo 4º da Lei Complementar nº 123/2006.
Local e data
Nome, R.G, cargo e assinatura do responsável pela empresa.

Nota: A falsidade da Declaração, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº
123/2006, caracterizará crime previsto no artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outros tipos penais e ainda, nas penalidades previstas no Edital.

Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos Guarulhos – SP – 07111-080 – fone: (11) 2461-6363

ANEXO IX - MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/2017 - IPREF
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017
PREÂMBULO
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS,
inscrito no C.N.P.J. sob nº. 52.373.396/0001-16, localizado na Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos –
Guarulhos
–
São
Paulo,
neste
ato
representado
por
seu
Presidente,
Sr______________________________________________________________________________
CONTRATADA:_______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ____________________,
localizada a ____________________________________________________ neste ato representada
____________________, portadora da cédula de identidade nº. _____________________ e inscrito no
C.P.F. sob nº.________________.
CLÁUSULA 1 - ATO AUTORIZATIVO: Este contrato decorre de homologação pela autoridade competente
de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 010/2017, que se acha juntada às fls. __________ do
Processo Administrativo nº. 1537/2017-IPREF.

CLÁUSULA 2 - OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de
condicionadores de ar, de diversas potencias, tipo ”Split system” piso-teto e hi-wall, com a prestação
dos serviços de suporte e assistência técnica gratuita durante o período de garantia dos
equipamentos, incluindo mão-de-obra, peças e serviços, de acordo com as quantidades,
especificações e prazos constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão nº 010/2017,
que, independentemente de transcrição, ficam fazendo parte deste instrumento.
CLÁUSULA 3 – SUJEIÇÃO: As partes se sujeitam às normas da Lei 8.666/93 e respectivas alterações,
bem como, às demais cláusulas contratuais transcritas no presente instrumento.
CLÁUSULA 4 – PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
4.1 Imediatamente após a assinatura do contrato, a primeira etapa dos trabalhos constitui-se na
realização de uma reunião técnica que terá por finalidade definir as diretrizes de implementação
dos serviços contratados.
4.2 O Contratante designará um grupo de trabalho ou servidor, que será responsável pelo
acompanhamento da execução dos serviços e deverá fornecer as informações necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos.
4.3 O prazo de execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data
indicada pela Comissão de Fiscalização na Autorização para Início dos Serviços.
4.4 Os serviços serão recebidos pela fiscalização:
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4.4.1 Provisoriamente, no momento da finalização de cada serviço, para emissão do Termo de
Recebimento Provisório será de 05 (cinco) dias contados da data em que a CONTRATADA comunicar,
por escrito, sua conclusão do objeto.
4.4.2 Definitivamente, conforme preceitua o art. 73, inciso I, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/93, mediante
Termo de Recebimento Definitivo, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento provisório,
contanto que cumpridas as condições dispostas no Termo de Referência e no contrato.
4.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da
CONTRATADA.
4.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do agente fiscalizador serão
solicitadas à autoridade competente do contratante, para adoção das medidas convenientes,
consoante disposto no Art. 67, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.
4.7 A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a prestação do serviço.
4.8 A Contratada informa que o responsável técnico pelos serviços, Sr.(a) ____________________ CREA nº. _________, poderá, sem prejuízo de suas responsabilidades pessoais, fazer-se representar
junto à Fiscalização por técnico habilitado junto ao CREA ou órgão de classe competente, desde que
aprovado pela Administração; o qual permanecerá no local das obras ou serviços para dar execução
ao Contratado, nas condições por este fixada.
4.8.1 A ausência do responsável técnico ou de preposto no local da obra implicará sua anotação no
livro diário e sujeitará a contratada às penalidades previstas neste instrumento.
4.8.2 Para assinatura do contrato, a empresa convocada deverá apresentar uma Cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica - (ART) do profissional que atuará como responsável direto pela execução
dos serviços, com base no valor total do contrato, bem como prova de matrícula no Cadastro
Especifico do INSS (CEI), conforme legislação pertinente.
CLÁUSULA 5: PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO

5.1 - O preço para aquisição e instalação dos equipamentos, notadamente à proposta da
CONTRATADA é composto da seguinte forma:
Item

Quant

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário Valor Total

5.2 O preço acima referido, constante do resultado final do processo licitatório em referência, deverá
se manter fixo e irretratável, exceto nos casos previstos em lei.
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5.3 No preço já estão incluídas as despesas com direitos trabalhistas, encargos sociais, impostos e
taxas ou fretes, que incidam ou venham a incidir, relacionados com a prestação dos serviços e todas
as despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado, inclusive remoção, recomposição e
emassamento das placas de forro de gesso, (exceto pintura), para passagem das tubulações e
fiação elétrica.
5.4 O pagamento será efetuado pela Tesouraria do IPREF, sito na Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da nota fiscal, correspondente ao
serviço executado conferido e liberado pelo grupo de trabalho ou servidor designado pelo IPREF,
devendo a nota fiscal ser atestada e aprovada no verso.
5.5 São condições para a liberação do pagamento:
5.5.1 O recebimento definitivo do serviço;
5.5.2 A entrega da documentação fiscal completa;
5.6 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente
solicitada à empresa adjudicatária carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente
regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 24 horas.
5.7 Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento
será recontado, a partir da data da sua apresentação.
5.8 O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecido pelo Contratado ou
boleto bancário
5.9 REAJUSTE DOS PREÇOS: Os preços ofertados para os serviços ora licitados não serão reajustados.
5.10 Caso ocorram alterações na legislação que rege a política econômica do País, o preço ofertado
para prestação dos serviços, será reajustado, mediante aplicação de índices oficiais, independente
do estabelecido no subitem 5.9.
5.11 No caso de eventuais atrasos nos pagamentos, os preços ofertados serão atualizados, utilizandose como índices o IGP/DI-FGV do mês anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro índice que
venha a substitui-lo, por determinação oficial.
CLÁUSULA 06- VALOR E RECURSO
6.1 VALOR: O valor deste Contrato, referente aos encargos a serem assumidos, no presente instrumento,
será de R$ _________ (______________), moeda corrente nacional.
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6.2 No valor pactuado no parágrafo acima, está incluída a totalidade dos custos e despesas para o
cumprimento do objeto deste Contrato, incluindo os tributos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos
os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas
extras e necessárias não especificadas no Edital de Pregão Presencial nº 010/2017-IPREF e seus anexos,
mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto do mesmo. Nenhuma reivindicação para pagamento
adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do objeto do referido edital.
Considera-se que o valor ora contratado é completo e suficiente para pagar todos os serviços necessários.
6.3: RECURSOS: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão na conta das
dotações orçamentárias vigentes sob nºs.: (3013) 8510.04.122.0052.2.172.04.100.900.4.4.90. 51.90099 e (3014) 8510.04.122.0052.2.172.04.100.900.4.4.90.52.900-99.

CLÁUSULA 07 – DA GARANTIA
7.1- Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou, conforme
diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente à
R$___________ (________________) equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total deste
contrato.
7.2- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
7.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obrigarse-á a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito)
horas, contadas do recebimento da referida notificação.
7.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for
devida pela CONTRATADA.
CLÁUSULA 08: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a. Elaborar e fornecer desenhos de detalhamento para aprovação do contratante, com as
características descritas nas especificações. Na entrega final da obra, o contratado deverá
fornecer um jogo completo de desenhos atualizados da instalação, contendo todas as eventuais
alterações ocorridas durante a instalação;
b. Elaborar e fornecer ao contratante, manuais de operação e manutenção do sistema,
complementados com catálogos e folhetos técnicos dos equipamentos;
c. Fornecer todos os dados relativos à parte elétrica, pesos dos equipamentos, bases de
assentamento dos equipamentos, furacões e demais informações necessárias à realização do
presente projeto;
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d. Providenciar ferramentas e equipamentos necessários à execução da fabricação, montagem e
testes da instalação;
e. Providenciar o transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos, assim como
efetuar o seguro destes.
f. Colocar a instalação em operação, efetuando ajustes e regulagens necessários;
g. Efetuar testes e medições, entregando um relatório ao fiscal da obra para aprovação e entrega
final da instalação;
h. Treinar o pessoal designado pelo contratante para a operação e manutenção do sistema;
i.

Efetuar um levantamento no local antes de iniciar o projeto executivo;

j.

Armazenar os equipamentos, componentes e materiais de maneira cuidadosa em local definido
pelo contratante.

k. Estar credenciado junto ao fabricante do equipamento para a execução da instalação.
l.

Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

m. A CONTRATADA deverá atender a chamados técnicos durante a vigência da garantia, em até 24
(vinte e quatro) horas corridas após o registro do chamado, no horário das 08:00 às 12:00 e das
14:00 ás 18:00 horas, de segundas às sextas-feiras, excluindo-se os feriados.
n. Durante o período de garantia a empresa deverá reparar corrigir ou substituir, as suas expensas,
o(s) equipamento(s) em que se verifique defeito de fabricação ou de funcionamento ou danos em
decorrência do transporte, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados do
atendimento do chamado técnico.
o. Efetuar a entrega dos equipamentos no prazo estabelecido e de acordo com a especificação e
demais condições estipuladas no Termo de Referência.
p. Assumir todos e quaisquer ônus referentes aos salários, horas extras, adicionais e demais
encargos sociais relativamente a seus empregados.
q. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do
processo de aquisição dos equipamentos.
r. Entregar equipamentos novos e de Primeiro uso comprovado.
s. Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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t. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE;
u. Os preços ofertados para os serviços de instalação deverão prever todos os custos necessários à
realização dos serviços, como: remoção, recomposição e emassamento das placas de forro de
gesso, (exceto pintura), para passagem das tubulações e fiação elétrica.
CLÁUSULA 09: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a.

Fornecer à CONTRATADA, todas as informações necessárias à consecução dos serviços previstos
deste contrato.

b.

Assumir integralmente a responsabilidade pelas informações disponibilizadas.

c.

Designar um grupo de trabalho ou servidor, que será responsável pelo acompanhamento da
execução dos serviços.

d.

Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados

e.

Fornecer ao contratado, condições de trabalho, local reservado para guarda de materiais,
ferramentas de uso e da instalação;

f.

Fornecer pontos de drenagem junto aos equipamentos, conforme indicação nos desenhos;

g.

Fornecer pontos de agua junto aos equipamentos, conforme indicação nos desenhos

CLÁUSULA 10 - PRAZOS
10.1 A vigência deste contrato inicia-se com a assinatura do contrato, encerrando-se na data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

10.1.1. Respeitado o disposto no item 10.1, o prazo para execução dos serviços contratados será o
disposto no subitem 4.3 deste contrato.
10.2 Os serviços deverão ser iniciados dentro do prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias, contados
a partir da data da assinatura do instrumento contratual.
10.3 O não cumprimento do prazo estabelecido na cláusula anterior, conforme cronograma
estabelecido sujeitará a contratada à penalidade de multa, sem prejuízo de outras sanções previstas
em lei.
10.5 PRORROGAÇÃO: O presente contrato poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, de
comum acordo entre as partes.
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CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E RESCISÃO
11.1 RESPONSABILIDADE DAS PARTES: As responsabilidades das partes na execução deste Contrato são as
comuns, nele implícitas ou expressas, com base na Lei 8.666/93 e respectivas alterações.
11.2 Caso a CONTRATADA deixe de cumprir o prazo de entrega, ficará sujeita à multa de 0,5% (cinco
décimos percentuais) ao dia até o 15º dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos percentuais) ao dia de 15 a 30
dias de atraso, sobre o valor do fornecimento total.
11.3A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirá-lo dentro do prazo de vigência da
proposta, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida ficando a mesma sujeita à multa de
20% (vinte por cento) do valor do fornecimento, além de decair do direito à contratação nos termos do
artigo 64 da Lei nº 8.666/93.
1.4 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se os proponentes/ contratados inadimplentes
às demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis
preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8078 de 11.09.90.
11.5 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou cobrados
judicialmente a teor do disposto no artigo 86, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e respectivas alterações
11.6 RESCISÃO: Para formalização de possíveis alterações ou rescisão contratual, serão obedecidas as
normas da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações.

CLÁUSULA 12 - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de descontar, automaticamente, dos valores a pagar, o
valor das multas resultantes de inadimplemento contratual, em decorrência de execução deste contrato.
12.2 Fica o CONTRATADO ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos
elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo
invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.
12.3 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS - A "CONTRATADA" deverá manter, durante toda
a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições
habilitatórias exigidas na respectiva licitação.
12.4 ANEXOS: Fazem parte integrante deste Contrato o Processo Administrativo nº 1537/2017-IPREF,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos Guarulhos – SP – 07111-080 – fone: (11) 2461-6363

12.3 Para formalização de possíveis alterações ou rescisão contratual, serão obedecidas as normas da
Lei n º 8.666/93 e respectivas alterações.
CLÁUSULA 13 - FORO
13.1 FORO: O Foro da Comarca de Guarulhos, de comum acordo entre as partes, fica eleito como
competente para dirimir quaisquer questões contratuais, oriundas da presente contratação, renunciando
outro, por mais privilegiado que seja.
Estando as partes concordes com as cláusulas contratuais transcritas no presente instrumento contratual,
assinam os seus representantes em 03 (três) vias de igual teor e forma, conforme normas estabelecidas
pela Legislação vigente.
Guarulhos,

de

CONTRATANTE

de 2017.
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
CONTRATADA: _____________________
CONTRATO: DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. _______-IPREF
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de condicionadores de ar, de diversas
potencias, tipo ”Split system” piso teto e hi-wall, com a prestação dos serviços de suporte e assistência técnica
gratuita durante o período de garantia dos equipamentos, incluindo mão-de-obra, peças e serviços, de acordo com as
quantidades, especificações e prazos constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão nº 010/2017
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES
e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se
for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Guarulhos,

de

de 2017.

CONTRATANTE:
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
CONTRATADA:
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONS ÁVEL
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
CONTRATADA:
CONTRATO: DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°.

-IPREF

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de condicionadores de ar, de diversas
potencias, tipo ”Split system” piso teto e hi-wall, com a prestação dos serviços de suporte e assistência técnica
gratuita durante o período de garantia dos equipamentos, incluindo mão-de-obra, peças e serviços, de acordo com as
quantidades, especificações e prazos constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão nº 010/2017
Nome
Cargo
RG nº
Endereço:
Telefone
e-mail

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do
TCESP
Nome
Cargo
Endereço Comercial
do Órgão/Setor
Telefone e Fax
e-mail

Guarulhos,

de

de 2017.

PAULO SERGIO RODRIGUES ALVES
Presidente do IPREF
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
CNPJ Nº: 52.373.396/0001-16
CONTRATADA:
Empresa xxxxx
CNPJ _____________________
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº ___/2017
DATA DA ASSINATURA: __/__/_____
VIGÊNCIA: ___ (________) meses
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de condicionadores de ar, de diversas
potencias, tipo ”Split system” piso teto e hi-wall, com a prestação dos serviços de suporte e assistência técnica
gratuita durante o período de garantia dos equipamentos, incluindo mão-de-obra, peças e serviços, de acordo com as
quantidades, especificações e prazos constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão nº 010/2017

VALOR (R$):
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.
Guarulhos, __ de ___________ de 2017

PAULO SERGIO RODRIGUES ALVES
Presidente do IPREF
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ANEXO X
PREGÃO Nº 010/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017
TERMO DE GARANTIA DO(S) EQUIPAMENTO(S)
(MODELO)

1 DO OBJETO E DA GARANTIA
1.1 A empresa ........................, doravante denominada Contratada, prestará garantia ao(s) equipamento(s),
objeto do Pregão Presencial nº 010/2017-IPREF,) (itens ........), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, contados a
partir da data do recebimento definitivo.
2 DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
2.1 Vinculam-se ao presente Termo de Garantia, independentes de transcrição, o Edital do Pregão _______, com
seus anexos e a Proposta da Contratada.
3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Durante o período de garantia a empresa deverá reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, o(s)
equipamento(s) em que se verifique defeito de fabricação ou de funcionamento ou danos em decorrência do
transporte, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificação que lhe for entregue
oficialmente.
4 DA ASSISTÊNCIA TECNICA
4.1 Durante o prazo de garantia de funcionamento, a Contratada prestará serviços de assistência técnica on-site,
por meio de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais, sem ônus adicional para o
IPREF.
4.2 Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em
seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
4.3 A CONTRATADA deverá atender a chamados técnicos durante a vigência da garantia, em até 24 (vinte e
quatro) horas corridas após o registro do chamado, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 ás 18:00 horas, de
segundas às sextas-feiras, excluindo-se os feriados.
4.4 Os equipamentos deverão ser deixados totalmente operacionais em até 72 (setenta e duas) horas corridas
após o atendimento do chamado técnico.
5 DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. A garantia é nula e sem efeito se o(s) equipamento(s) sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes
da natureza, ou, se este Termo apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
REPRESENTANTE:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CEP:
FAX:
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ANEXO XI
PREGÃO Nº 010/2017 – PROCESSO Nº 1537/2017
ATESTADO DE VISTORIA

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de condicionadores de ar, de diversas
potencias, tipo ”Split system” piso teto e hi-wall, com a prestação dos serviços de suporte e assistência técnica
gratuita durante o período de garantia dos equipamentos, incluindo mão-de-obra, peças e serviços, de acordo com as
quantidades, especificações e prazos constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão nº 010/2017
Atestamos que o Sr(a).________________________, RG ________________, representante da empresa
_________________________________, esteve neste local em ________________, reconhecendo a região e os
respectivos locais de instalação dos equipamentos.
......................................................
ipref
Declaro, outrossim, que recebi, no devido tempo e de forma satisfatória, todas as informações e esclarecimentos
considerados necessários para elaboração da proposta pela qual assumo total responsabilidade.
GUARULHO, _____de _____________de 2017.
...............................................................................
Representante
Fone: __________________

e-mail: ___________________________
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