Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia – Goiás
Diretoria de Compras e Serviços
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013
Processo: 146/2013
Interessado: Coordenadoria de Almoxarifado.
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Fundamento Legal: A presente licitação será regida pela Lei n°
10.520/02, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, pela
Portaria nº 22 de 14 de maio de 2013, e subsidiariamente à Lei
Federal nº 8.666/93 e pelas disposições deste Edital e seus Anexos.
Local de Abertura: Av. Presidente João Goulart, qd. 02, lt. 08/23,
sala 10, bloco B, Residencial Maria Luiza Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.968-890.
Data: 15 de outubro de 2013 – às 10:00 horas.
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 subseqüente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
O Edital e respectivos anexos encontram-se à disposição dos
interessados para consulta e estudo, durante o prazo de divulgação da
Licitação até o recebimento dos envelopes, nos dias úteis e no
horário das 9:00h. às 11:30h. e das 13:30h. às 17:00h, de segunda a
sexta-feira, na Diretoria de Compras e Serviços, no endereço: Avenida
Presidente João Goulart, qd. 02, lt. 08/23, sala 10, Bloco B, St.
Residencial Maria Luiza.
São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:




Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Declarações
Anexo III - Minuta de Contrato

I – DO OBJETO
Fornecimento e instalação de equipamento de ar condicionado e
frigobar, conforme especificados no Anexo I – Especificações do
Objeto, parte integrante do presente Edital.
II. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar deste Pregão, os interessados e as
empresas do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas e
que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital, não sendo
permitida a participação de consórcios.
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2.2 – As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da
elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a Câmara
Municipal de Aparecida de Goiânia não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
2.3 – A participação na licitação implica, automaticamente, na
aceitação integral dos termos deste Edital e seus Anexos e leis
aplicáveis.
2.4 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em
original ou publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer
processo de cópia autenticada via cartório competente, ou por
servidor membro da Comissão Permanente de Licitação da Câmara
Municipal de Aparecida de Goiânia/GO.
2.4.1 – Quando na licitante optar por autenticar
documentação
nesta
Comissão,
deverá
apresentá-la
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

sua
com

2.5 – Só terão direito de usar a palavra, rubricar as
documentações, propostas, apresentar reclamações ou recursos e
assinar as Atas os licitantes credenciados, o Pregoeiro e os membros
da Equipe de Apoio.
2.6 – É vedada a participação de empresas:
2.6.1
–
Concordatária,
ou
em
recuperação
judicial,
ou
extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;
2.6.2 – Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela
Administração Pública e, caso participe do processo licitatório,
estará(ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo
Único da Lei Federal 8.666/93;
2.6.3 – Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a
mais de uma firma licitante.
2.7 – Não poderá participar direta ou indiretamente da
Licitação, servidor dirigente da Câmara Municipal de Aparecida de
Goiânia, bem como as empresas cujos sócios, administradores,
empregados, controladores sejam servidores do mesmo.
III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – No dia, horário e local designados para recebimento dos
envelopes, a Licitante deverá credenciar um representante, sendo
recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em
relação ao horário previsto para a abertura da sessão.
3.1.1 – Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta
dos seguintes documentos:
a) documento de identidade em original ou cópia autenticada;
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b) Se a proponente se apresentar através de representante o
mesmo deverá estar munido de instrumento particular de procuração com
firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes
para praticar todos os atos inerentes ao certame, em nome da
proponente e acompanhada de documento comprobatório de capacidade do
outorgante para constituir mandatários (cópia do contrato social ou
estatuto devidamente autenticado).
b.1)
Em
sendo
instrumento
público
de
procuração,
fica
dispensada a verificação dos documentos que comprovem os poderes do
outorgante.
b.2) Se a licitante estiver representada por seu titular,
diretor, sócio ou gerente, deverá estar munido de cópia do Estatuto
Social ou Contrato Social devidamente registrado e autenticado e que
lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
c) Declaração de que aceita e concorda com as condições
expressas no Edital, modelo do Anexo II. O licitante que não dispor
desta declaração será inabilitado.
d)
Declaração
de
comprovação,
exigida
somente
para
microempresas e empresas de pequeno porte, de enquadramento em um dos
dois regimes, caso pretenda beneficiar-se, na forma do disposto na
Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme modelo constante no
Anexo II deste edital.
3.2 – A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos
documentos de credenciamento impedirá a intervenção da licitante no
presente certame, especialmente quanto a oferta de lances e a
interposição de recursos, porém a proposta da licitante será
considerada no certame, sendo que devera ser apresentado o contrato
social no momento do credenciamento
3.3 – A Licitante que se retirar antes do término da sessão
considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e
recorrer dos atos do Pregoeiro.
3.4 – Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não
mais será admitida a participação de outras Proponentes.
3.5 – Será admitido apenas 01 (um)
licitante credenciada.

representante para cada

IV – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1
–
As
Proponentes
deverão
entregar
dois
envelopes,
devidamente fechados de forma indevassável, contendo as páginas
numeradas, com os dizeres na parte externa e frontal:
NOME DA EMPRESA
ENVELOPE Nº 01
CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA
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PREGÃO Nº 04/2013
PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DA EMPRESA
ENVELOPE Nº 02
CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA
PREGÃO Nº 04/2013
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
V – DOS ENVELOPES “PROPOSTAS DE PREÇOS”
5.1 – No Envelope “Proposta de Preços” constará
proposta, devendo esta informar o prazo para entrega e:

à

carta-

5.1.1 – Ser redigida, preferencialmente, em 02 (duas) vias, em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as
folhas pelo representante legal da Proponente.
5.1.2 – Indicar a razão social da Proponente, endereço completo
(rua/avenida, número, bairro, cidade, Cep., UF) telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta
corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a
Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato,
quando for o caso.
5.1.3 – A validade da proposta não poderá ser inferior a 90
(noventa) dias, contados da data de abertura do envelope “proposta”.
Se a proposta não informar este prazo, será esta a validade
considerada.
5.1.4 – As propostas deverão conter, obrigatoriamente, sob pena
de desclassificação, a marca ou a origem dos produtos ofertados,
vedada a indicação de mais de uma marca para cada item, bem como sua
substituição durante o julgamento desta licitação. Se houver dúvidas
quanto aos produtos ofertados em relação ao solicitado no edital
poderá
ser
solicitado
amostra
para
fins
de
conferência
e
esclarecimento.
5.1.5 – Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços
expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas
decimais após a vírgula (Lei Federal nº 9.069/95), discriminados por
item, em algarismo (unitário e total). No preço ofertado deverão
estar incluídas todas despesas que incidam ou venham a incidir, tais
como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora
licitado, inclusive os decorrentes de troca do objeto dentro do prazo
de garantia, se for o caso.
a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e
seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais serão
corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte:
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a1.) Discrepância entre valor total grafado em algarismos e por
extenso: prevalecerá o que mais se aproximar da soma total da
proposta, mantendo-se os valores unitários;
a.2.) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item
será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a
quantidade e o preço total;
a.3.) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade
correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a
quantidade e corrigindo-se o total;
a.4.) Erro de adição: será retificado, considerando-se as
parcelas corretas e retificando-se a soma.
b) O valor total da proposta será ajustado pelo(a) Pregoeiro
em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O
valor resultante constituirá o total a ser pago.
c) O valor final total ofertado na fase de lances poderá ser
ajustado no valor do lance ou a menor quando da apresentação de nova
proposta, devendo esta ser apresentada com cálculos exatos observando
a quantidade de casas decimais estabelecidas no item 5.1.5.
5.1.6 – A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será
escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a
unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1º, § 2º, de 29 de junho de
1995.
5.2 – Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação.
VI – DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
6.1 – A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE
DOCUMENTAÇÃO, os documentos relacionados a seguir. Os documentos
devem ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada
pela Comissão de Licitação ou Cartório. No momento da sessão não
serão autenticados documentos pelo (a) pregoeiro (a), nem equipe de
apoio.
6.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Formulário de Registro de Empresário
Comercial, no caso de firma individual.

Individual

na

Junta

b) Ato constitutivo – Estatuto ou Contrato Social em vigor (que
poderá ser apresentado na forma consolidada, substituindo o contrato
original), devidamente registrado, em se tratando de Sociedades
Empresariais e, especificamente, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores,
com a publicação no Diário Oficial da Ata de Assembléia que aprovou o
Estatuto.
b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades
Simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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.
6.2.1 – A licitante deve apresentar os documentos de
regularidade jurídica, no credenciamento. Caso a licitante não
credencie representante deve juntá-la no envelope de documentação.
6.2.2 - Declaração de independência de proposta.
6.3 – REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c)Prova de situação regular perante a Fazenda Federal (Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União).
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através
de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da
unidade da federação onde a licitante tem sua sede.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através
de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou
equivalente onde a licitante tem sua sede.
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).
h)Prova de Regularidade fiscal e trabalhista mediante Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do
Trabalho
6.4 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICA
a) Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, ou
Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias corridos.
Para esta certidão só será aceita outra validade se estiver expressa
no próprio documento.
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta.
6.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Obs: A comprovação de aptidão referida na letra b, será feita
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado.
6.6 – OUTROS DOCUMENTOS
a) Declaração de que não emprega menor, para fins de
atendimento ao disposto no art.7º, inciso XXXIII da Constituição
Federal (modelo de declaração - anexo II).
6.7 – Ainda que possuam restrições fiscais ou fazendárias, as
micros e pequenas empresas deverão apresentar a totalidade dos
requisitos dispostos no item 6.3, letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”,
exigidos para fins de comprovação da regularidade fiscal.
6.8 – Os documentos emitidos por via INTERNET terão seus dados
conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente.
6.9 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente
Edital e seus Anexos.
6.10 – Se a documentação de habilitação não estiver de acordo
com as exigências editalícias ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a Proponente
inabilitada.
6.11 – Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do Proponente. As certidões que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de
emissão não superior a 60 (sessenta) dias.
VII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
7.1 – Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou
providência e de impugnar o Edital, o licitante que não o fizer até
02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão.
7.2 – Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova
data para a realização do certame.
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VIII – DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1 – O Pregoeiro declarará aberta a sessão, iniciando a fase
de credenciamento, conforme Item 03 deste.
8.2 – Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas,
o Pregoeiro fará divulgação verbal dos interessados, dando-se início
ao recebimento dos envelopes “proposta de preço” e “documentação de
habilitação”,sendo que as proponentes credenciadas poderão ofertar
lances durante a sessão do pregão.
8.3 – Abertos os envelopes contendo as propostas de preços,
serão feitas as suas conferências, análises de suas conformidades com
as exigências do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e Licitantes.
8.4 – Cumprido o Item 5.1, serão desclassificadas as propostas
que:
a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e
seus Anexos;
b)
apresentarem
preços
totais
ou
unitários
simbólicos,
irrisórios
ou
de
valor
zero,
excessivos
ou
manifestamente
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação, comprovando que
os custos são coerentes com os de mercado;
c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de
preço, ou oferta de vantagem baseada na proposta das demais
Licitantes.
8.5 – Para fins de
considerado o menor preço.

classificação

das

propostas,

será

8.6 – O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de
menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em
até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para
participarem dos lances verbais.
8.7 – Caso não haja pelo menos três propostas nas condições
definidas no item 8.6, serão classificadas as propostas subseqüentes
que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já incluída
a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.
8.8 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para
participarem dos lances verbais conforme item 8.7., a ordem para
esses lances será definida através de sorteio. Às Licitantes
proclamadas classificadas será dada oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da
proposta de maior valor.
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8.9 – A cada nova rodada será efetivada a classificação
momentânea das propostas, o que definirá a seqüência dos lances
seguintes.
8.9.1 - É facultado ao pregoeiro definir o número de rodadas,
a partir do momento que achar necessário, tendo em vista, que o mesmo
tem poderes para sanear o processo.
8.10 – O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da
proposta de menor preço.
8.11 – A desistência em apresentar lance verbal, quando
convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa
de lances verbais e na manutenção do último preço por ela
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
8.12 – O Pregoeiro poderá negociar com a Licitante excluída da
participação dos lances verbais, na forma do item 8.11, caso a
Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de
classificação.
8.13 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados,
sujeitando-se o proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.14 – Caso não se realize lances verbais, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor
preço.
8.15 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
8.16 – Se o detentor da melhor proposta não for qualificado
como microempresa ou empresa de pequeno porte e houver, de acordo com
a ordem de classificação, propostas elaboradas por microempresas ou
empresas de pequeno porte que superem a de menor valor em intervalo
não maior que 5%, o pregoeiro deverá convocar o detentor da melhor
colocada delas para, acaso queira, apresentar nova proposta no prazo
de até cinco minutos.
8.17 – Se a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte
não se valer do direito de preferência a que alude o item anterior, o
pregoeiro deverá convocar os demais licitantes, de acordo com a ordem
de classificação, que sejam microempresas ou empresas de pequeno
porte e que se enquadrem na hipótese do item 8.16 para, acaso
queiram, exercer igual prerrogativa.
8.18 – Se nenhum dos licitantes exercer o direito de
preferência, o objeto será adjudicado ao detentor da proposta
originariamente vencedora do certame.
8.19 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto
e ao valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido
neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
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8.20 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento
das condições habilitatórias pela Licitante que a tiver formulado.
8.20.1 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades
nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública
do Pregão até a decisão sobre a habilitação e retificadas pelo(a)
Pregoeiro(a).
8.20.2 - Se a empresa vencedora for microempresa ou empresa de
pequeno porte e apresentar alguma restrição nos documentos de
regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02(dois) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da
documentação (art. 43, § 1º, LC 123/06).
8.21 – Na ocorrência do disposto no item 8.17, o Pregoeiro
poderá negociar diretamente com a Proponente para obtenção de melhor
preço.
8.22 – Se a oferta do Proponente for inaceitável ou se o
licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
8.23
–
Constatado
o
atendimento
pleno
às
exigências
editalícias, será declarada a Proponente vencedora, sendo-lhe
adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.
8.24 – Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual
serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
ser assinada pelo Pregoeiro, licitantes credenciados presentes e
membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais Proponentes, caso
não haja recurso, serão devolvidos no final da sessão.
8.25 – A Licitante vencedora, no tempo fixado pelo Pregoeiro,
deverá apresentar Proposta Reajustada ao valor do lance vencedor
(quando se tratar de menor preço GLOBAL ou prestação de serviços),
contendo o preço unitário, com no máximo duas casas decimais, e preço
GLOBAL, obtidos através da negociação efetuada na fase de lances
verbais.
8.26 – Se a licitante vencedora, injustificadamente não
apresentar situação regular no ato da feitura da nota de empenho, a
sessão será retomada e, os demais licitantes serão chamados, na ordem
de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas
ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto
ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes neste edital.
IX – DOS RECURSOS
9.1 – Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que
motivadamente e ao final da sessão, poderá manifestar imediatamente a
intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata,
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a
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apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes
desde logo intimadas a apresentar as contra-razões, em igual prazo,
que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
9.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante
importará na decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
9.3 – O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro(a) terá
efeito suspensivo, iniciando-se com a manifestação motivada do
recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após a
declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente
na sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e
dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, por intermédio do
Pregoeiro.
9.4 – O acolhimento do
Autoridade Superior importará
insuscetíveis de aproveitamento.

recurso pelo Pregoeiro ou
na invalidação apenas dos

pela
atos

9.5 – Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto
à Licitante vencedora.
9.6 – A decisão em grau de recurso será definitiva e dela darse-á conhecimento aos interessados, através de comunicação por
escrito ou via fax.
X – DO CRITÉRIO E FORMA DE JULGAMENTO
10.1 – No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora
aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste
Edital e seus Anexos, e ofertar O MENOR PREÇO POR LOTE.
10.2 – O resultado do julgamento do pregão será disponibilizado
aos interessados na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia na sala
da Diretoria de Compras e Serviço no endereço já citado, para
intimação e conhecimento dos interessados.
XI – DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA
11.1 – A entrega dos produtos objeto desta licitação será
imediata, não podendo ser superior a 30 (trinta) dias da data do
recebimento da solicitação de fornecimento, de acordo com cronograma
a ser elaborado pela Coordenadoria de Almoxarifado.
11.2 – Os produtos serão entregues na Rua Benedito Batista de
Toledo, Qd. 07, lt. 03-A, Centro - Aparecida de Goiânia, conforme
especificado no Anexo I deste edital ou nos anexos da Câmara
Municipal de acordo com a solicitação.
11.3 – As solicitações de fornecimento/serviço
assinadas pelo Coordenador de Almoxarifado.

poderão

ser

11.4 – Os produtos serão recebidos da seguinte forma:
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a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações e validades quando
for o caso.
b) Definitivamente após a aferição da qualidade e quantidade e
conseqüente aceitação.
11.5 – Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto,
correrão inteira e exclusivamente por conta da futura adjudicatária.
XII – DO PAGAMENTO
12.1 – Os pagamentos decorrentes do fornecimento serão
realizados em até 30 (trinta) dias a contar da data de protocolização
das faturas. As faturas deverão conter no mínimo os seguintes dados:
a) Data de emissão
b) Estar endereçada a CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE
GOIÂNIA/GO, situado na Rua Antonio Batista Sandoval, qd. 06, Centro,
inscrita no CNPJ nº 01.203.223/0001-19;
c) Quantidade fornecida;
d) Especificação dos produtos fornecidos e prestação do
serviço;
e) Preços unitários e totais da fatura;
12.2 – O responsável pelo recebimento dos produtos somente
atestará o recebimento e liberará a (s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)
para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condições
pactuadas.
12.3 – Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação
pelo contratado de que se encontra em dia com suas obrigações para
com o sistema social, mediante apresentação das Certidões Negativa de
Débitos com o INSS, FGTS, CNDT Fazenda Federal, Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal.
XIII – DOS RECURSOS FINANCEIROS, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
13.1 – As despesas com a presente licitação, correrão a cargo da
Dotação Orçamentária: 01.031.0001.2 - 4.4.90.52.
XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
14.1 – Além das resultantes da Lei 8.666/93 a adjudicatária se
obriga, nos termos deste Edital, a:
a) comparecer para assinatura da Ordem de fornecimento, no
prazo de até 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação
formal, conforme o caso;
b) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do
contrato atualizado conforme disposto no art 65 da Lei 8.666/93;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalização da contratante;
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d) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação.
e) Fazer as entregas conforme solicitado pela Coordenadoria de
Almoxarifado.
14.2 – A contratante obriga-se a:
a) acompanhar o fornecimento o objeto;
b) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/materiais em
desacordo com o edital;
c) proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo
pactuados;
d)comunicar, em tempo hábil, à Contratada, a quantidade dos
produtos/materiais a serem fornecidos;
e) emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade
competente.
XV – DAS PENALIDADES
15.1 – Pela inexecução total ou parcial da entrega, nos termos
do artigo 78 da Lei 8.666/93, a Contratada sujeitar-se-á às seguintes
penalidades, a serem aplicadas pela autoridade competente, garantida
prévia defesa:
a)
Advertência,
irregularidades;

por

escrito,

no

caso

de

pequenas

b) Multa: Em caso de atraso injustificado na prestação do
serviço do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de mora
de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do contrato, ou conforme
o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. A referida
multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique outras sanções previstas na legislação referente à
matéria;
b.1) As multas, indenizações ou outras despesas, impostas à
contratada em decorrência do descumprimento de obrigações contratuais
e legislação aplicável à espécie, deverão ser recolhidas no prazo de
72 (setenta e duas) horas, contadas da data de ciência de sua
imposição;
c)
Suspensão
temporária
de
participar
em
licitação
e
impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.
XVI – DA HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
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16.1 – Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro
ou pelo Presidente, e a vista do relatório de julgamento, o
Presidente da Casa efetivará juízo de conveniência acerca do
procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o
caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar a licitação;
16.2 – A decisão da autoridade competente será afixada em mural
do auditório da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia;
16.3 – A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o
objeto licitado, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do
prazo
estabelecido
pela
Administração,
caracteriza
o
descumprimento
total
da
obrigação
assumida,
sujeitando-o
às
penalidades legalmente estabelecidas. Esta sanção não se aplica aos
licitantes remanescentes que forem chamados de acordo com a ordem de
classificação, e que não aceitarem a contratação nas mesmas condições
propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e
preço.
XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 – É facultado ao (a) Pregoeiro (a)ou Autoridade Superior,
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
17.2 – Fica assegurado ao Presidente da Câmara, mediante
justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo e no interesse
da Administração, anular a presente licitação ou revogá-la no todo
ou em parte.
17.3 – Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
17.4 – Após a finalização da fase de lances, não caberá
desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
17.5 – É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no
todo ou em parte do objeto ora licitado, sem expressa anuência da
Contratante.
17.6 – 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 na Câmara
Municipal de Aparecida de Goiânia.
17.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais,
não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
17.7.1 – Exigências formais não essenciais são aquelas cujo
descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos
de processualização, bem como, não importem em vantagem a um ou mais
Licitantes em detrimento dos demais.
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17.8 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
sem comprometimento do fornecimento do objeto ou instrumento
equivalente.
17.9 – A Administração poderá, até a emissão de nota de
empenho, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito
a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância
anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a
habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira
e a regularidade fiscal da Licitante. Neste caso, o (a) Pregoeiro (a)
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente
melhor classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos
de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o
objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer
(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação.
17.10 – É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do
processo na Diretoria de Compras e Serviços desta Câmara Municipal no
endereço anteriormente mencionado até a data da realização da sessão
pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos
de Habilitação”.
17.11 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a
eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos,
deverá ser encaminhado, por escrito, a(o) Pregoeiro(a), no endereço
citado no preâmbulo desse Edital ou pelo telefone (0xx62) 3584 –
4838, das 9:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, em dias de
expediente na Diretoria de Compras e Serviços desta Casa Legislativa,
até 02 (dois) dias úteis imediatamente anterior à data de julgamento
dessa licitação.
17.12 – Para dirimir as questões relativas ao presente Edital,
elege-se como foro competente o de Aparecida de Goiânia - Estado de
Goiás, com exclusão de qualquer outro.
Aparecida de Goiânia, aos 27 dias do mês de setembro de 2013.

SAULO TEIXEIRA LIMA
Pregoeiro
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TERMO DE REFERÊNCIA
1.0 – Do Objeto
Constitui objeto deste termo a aquisição e instalação de
ar condicionado e Frigobar, para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Aparecida.
Segue as especificações:
LOTE 01 – Equipamentos com Instalação:
ITEM Quant.
01

53

02

15

03

03

04

02

Descrição
Aparelhos de ar condicionado - capacidade
refrigeração mínima de 12.000 BTU/h;
Aparelhos de ar condicionado - capacidade
refrigeração mínima de 9.000 BTU/h;
Aparelhos de ar condicionado - capacidade
refrigeração mínima de 30.000 BTU/h;
Aparelhos de ar condicionado - capacidade
refrigeração mínima de 36.000 BTU/h;

de
de
de
de

LOTE 02 – Refrigerador:
ITEM

QUANT.

DESCRIÇÃO

03

35

Refrigerador compacto 122 litros de capacidade
de armazenagem e porta reversível.

Os produtos deverão em suma plenitude ser de ótima
qualidade, bem como, obedecer as Normas da ABNT e demais normas
pertinentes para o respectivo objeto.
DAS ESPECIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES
2.0 – DESCRIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
2.1 – UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO “SPLIT”
2.1.1 – UNIDADES INTERNAS (evaporadoras):
Deverão ser do tipo apropriado para instalação no ambiente,
verticais de parede (hi-wall), baixo nível de ruído, com gabinete
plástico de esmerado acabamento, possuindo grelha frontal com fluxo
de ar direcionável horizontal e verticalmente e com as seguintes
características:
* Vazão de ar compatível com a capacidade do equipamento,
com possibilidade de três regulagens de velocidade de insuflação.
* Ciclo: apenas o do frio (operação para verão), ou,
quando devidamente especificado, à parte, com ciclo reverso (quente e
frio).
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* Controle remoto sem fio e digital, acompanhado de manual
de instruções em português.
* Sistema de filtragem com boa eficiência, de fácil
remoção e limpeza.
*
O
isolamento
térmico
do
gabinete
deverá
ser
preferencialmente de espuma elastomérica, não sendo permitido uso de
lã-de-vidro, espumas e similares com características de absorção de
poeiras e dificuldade de limpeza, salvo se na condição de sanduíche
(entre chapas).
2.1.2 – SERPENTINAS EVAPORADORAS:
Deverão
ser
de
expansão
direta,
para
resfriamento
e
desumidificação do ar, confeccionadas com 3 (três) filas de tubos de
cobre diâmetro apropriado do equipamento externo, tipo grooved, com
11 (onze) aletas corrugadas em alumínio por polegada linear em
corrente cruzada, mecanicamente expandido para atingir um perfeito
contado entre as aletas e tubos.
Deverão ser dimensionada para obter um superaquecimento
adequado, testadas a 350 psig, para verificação de vazamento, com
dispositivo de expansão termostática para controlar a demanda de
líquido refrigerante a ser evaporado, devendo possuir área total
adequada para que a velocidade de ar na face não seja superior 2,5
m/s.
Ventiladores:
* Deverão ser do tipo centrífugo multipalhetas de dupla
aspiração, confeccionados em chapas de aço, estruturados e protegidos
contra corrosão, equipados com rotores de pás curvadas para frente,
tipo “sirocco”, estática e dinamicamente balanceados acionado
diretamente ao motor elétrico.
Deverá ser provida de bandeja de condensado, com ligações para
dreno, em chapa tratada ou material plástico.
2.1.3. UNIDADES EXTERNAS (condensadores e compressores):
A serpentina condensadora deverá ser confeccionada com 3 (três)
filas de cobre, tipo grooved, de diâmetro apropriado para o
equipamento externo com 14 (quartoze) aletas corrugadas de alumínio,
por polegada linear, mecanicamente expandidas para atingir um
perfeito contato entre as aletas e tubos, com circuito de subresfriamento, testada para verificação de vazamento a 470 psig,
possuindo área adequada para que a velocidade do ar na face não seja
superior a 3,0 m/s.
Tipos de ventiladores:
* Tipo axial, para descargas horizontais e verticais e/ou
do tipo centrífugo, pela necessidade de instalar duto na descarga
para condução e redirecionamento do ar quente, sendo todos
confeccionados em chapas de aço estruturados e protegidos contra
corrosão, equipado com pás curvadas, estática e dinamicamente
balanceadas, acionadas por motor elétrico em 60 Hz e tensão de acordo
com o informado no item 6, adiante.
Tratamento anticorrosivo: todas as aletas de alumínio deverão
receber tratamento corrosivo com verniz contra corrosão galvânica,
referência “Gold Finn” ou equivalente de qualidade igual ou superior.
Compressor: deverá ser do tipo scroll, para capacidades
frigoríficas maiores e o tipo rotativo para os demais, de acionamento
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direto por motor elétrico, nas tensões indicadas de acordo com o item
6, adiante.
Não serão aceitos, em hipótese alguma, compressores do tipo
alternativo.
O motor deverá ser selecionado de forma a atender às curvas de
torque do compressor e adequado para uma flutuação de tensão de mais
ou menos 10% da nominal, refrigerado pelo próprio gás refrigerante,
deverá possuir sistema de lubrificação forçada, válvula de serviço na
sucção e descarga.
Acessórios: fornecimento de todos os acessórios necessários e
indispensáveis para proteção, comando e sinalização e controles de
temperatura.
2.1.4 – MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – IOM:
O manual técnico do fabricante deverá ser fornecido em
português, em perfeito estado de conservação, para que o mesmo seja
rigorosamente obedecido, tanto nas especificações e dimensionamentos
dos componentes, quanto à sua mão-de-obra de instalação.
2.1.5 – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 meses, contado
a partir do recebimento definitivo dos equipamentos, sem prejuízo de
qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante,
com exceção dos compressores que deverá ser de no mínimo 03 (três)
anos.
A marca ofertada deverá possuir assistência técnica na cidade
de Aparecida de Goiânia, ou na Capital do Estado.
As aquisições ocorrerão em conformidade com as necessidades e
conveniências da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, facultada
a aquisição parcial, total dos materiais.
2.1.6 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A TENSÃO ELÉTRICA DOS COMPONENTES
Níveis de Tensão Secundária por Estado da Federação.
Os equipamentos deverão ser compatíveis com as tensões fasefase e fase-neutro, tendo em vista que estas variam de acordo com o
estado da federação ou mesmo entre cidades de um mesmo estado.
2.1.7 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Os condicionadores deverão possuir selo PROCEL de eficiência
energética, que corresponde à classificação no mínimo “B” da
etiquetagem do Inmetro.
Os condicionadores com capacidade frigorífica entre 18.001BTU/h
até 36.000BTU/h deverão apresentar índice mínimo de eficiência
energética - COP de 2,39W/W (potência frigorífica/potência elétrica),
conforme Tabela 2 do Art. 5º - Anexo I da Portaria Interministerial
nº 364, de 24/12/2007.

2.2 – INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
2.2.1 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Fornecimento e instalação de quadros de distribuição, metálico,
fixação exposta com barramento terra e circuitos independentes,
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montados, sendo 01 (um) para casa unidade escolar, conforme os
disjuntores relacionados:
- 01 (um) disjuntor Geral, TRIFÁSICO, 220V, 60Hz, de acordo com a
quantidade de disjuntores individuais existentes no quadro elétrico.
- 01 (um) disjuntor MONOFÁSICO, 220V, 60Hz, potencia mínima 25
Amperes (para cada aparelho Split 24.000 BTU/h).
- Bitola de cabos conforme potência do Equipamento, no mínimo 2,5
mm².
2.2.2 – INSTALAÇÕES DAS UNIDADES EXTERNAS (CONDENSADORAS)
As unidades condensadoras deverão ser instaladas no mesmo
alinhamento das unidades internas (parede), não sendo possível serão
instaladas nos telhados ou em local adequado, desde que não fiquem
expostas, evitando os riscos de acidentes.
As unidades condensadoras deverão ser apoiadas em estrutura de
ferro cantoneira “L” de 1 1/8” zincada, em forma de “caixa” soldada
com eletrodos com grades de metalon quadrado 1/8”, soltada com
eletrodos e espaçamento de 5cm de uma barra para outra, nas medidas
do equipamento (altura, largura e profundidade), com portão frontal,
fixado em dobradiças, com “porta cadeado” soldado na grade a na
porta.
As “caixas” deverão ter seu acabamento em pintura de esmalte
sintético na cor marfim.
Os suportes (caixa) deverão ser “chumbados” nas paredes
(alvenaria) com massa de cimento e areia, sendo sua abertura na
parede de 15cm de profundidade por 15cm de largura, devendo a
contratada ser responsável pelos danos causados, tais como: pintura
das paredes e outros que porventura forem ocasionados pela
instalação.
Nas unidades escolares onde os equipamentos forem instalados
nos telhados, os mesmos deverão ser fixados na estrutura metálica ou
madeira, devendo a contratada ser responsável pelos danos causados,
tais como: reposição de telhas, reconstituição de emboques entre
outros que porventura forem ocasionados pela instalação.
2.2.3 – DISCRIMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO
Mão de obra para instalação com fornecimento de peças:
- Fixação dos Splits.
- Suporte da Unidade Condensadora, com pintura eletrostática e cálcio
de borracha para a redução de ruídos;
- Tubulação de drenagem. Obs.: A drenagem deve ser individual, com
tubo PVC 25 mm, na cor marrom, fixados por abraçadeiras.
- Rede de interligação frigorígena, com o diâmetro das tubulações
conforme catálogo técnico do fabricante (material a ser utilizado:
tubo de cobre, parede de espessura 1/32”);
- Isolamento das interligações frigorígenas em tubos de borracha
elastomérica, cor preta (revestidos separadamente);
- Fio de interligação entre evaporadora e condensadora (Cabo PP 4 x
2,5 mm²);
- Fita aluminizada;
- Barra com rosca e/ou parafusos com buchas;
- Fornecimento dos suportes para fixação das Evaporadoras;
- Serviços de alvenaria e ou pintura;
- Será obrigatório a utilização de bomba de vácuo.
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2.2.3.1 – Tipos de cabos a serem utilizados para alimentação dos
Splits:
- Caboflex de cobre cor vermelho isolação PVC750V;
- Caboflex de cobre cor verde para terra dos equipamentos;
- Tubos zincado;
- Caixa de passagem tipo petrolete em alumínio;
- Tubo corrugado tipo condulete.
2.2.4
–
Todas as
despesas
necessárias
para
equipamentos correrão por conta da contratada.

instalação

dos

3.0 – VISITAS TÉCNICA
Tendo em vista que a Câmara Municipal ocupa cinco prédios
com disposições de salas e estruturas diferentes, faz-se necessário a
visita técnica, uma vez que cada prédio apresenta uma realidade
particular.
Assim, será solicitado um Atestado de visita, em nome da
Licitante informando através de seu representante, que visitou os
locais onde serão instalados os aparelhos objeto desta licitação,
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta
ou indiretamente na execução dos mesmos, não podendo alegar
desconhecimento das condições dos ambientes.
As vistorias poderão ser feitas em dias úteis, das 08
horas às 16 horas, desde que marcadas com, no mínimo, 24 horas de
antecedência. No dia da licitação não haverá vistoria técnica.
Contato para agendamento de vistoria: (62) 3584-4838 –
Diretoria de Compras e Serviços.
4.0 – Do Valor
O valor total estimado é de R$ 194.438,21 (Cento e noventa
e quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um
centavos).
Nos valores contratados já deverão estar incluídos todos
os custos diretos e indiretos, inclusive frete, para entrega dos
produtos na Diretoria de Compras ou no Almoxarifado da Câmara
Municipal.
5.0 – Da Entrega e Prazos
Os produtos deverão ser entregues na Diretoria de Compras
e Serviços e instalados de acordo com o cronograma a ser elaborado
pela Diretoria, não podendo ser superior a 30 (trinta) dias, contados
da data do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das
sanções previstas no ato convocatório.
A entrega e instalação dos produtos, objeto desse projeto
básico, deverá ser de forma imediata, mediante contrato (minuta no
edital com cláusula prevendo prorrogação do prazo de entrega a
critério da Administração Pública) no endereço citado.
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Se o produto ofertado estiver indisponível no momento da
solicitação poderá ser entregue outro de padrão e qualidade
compatível ou superior (sem custos para a administração).
As solicitações de fornecimento serão emitidas pelo
Departamento de Compras ou Almoxarifado, conforme a necessidade da
contratante. O recebimento dos produtos se dará da seguinte forma:
a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações e validades quando for
o caso.
b) Definitivamente após a aferição da qualidade e
quantidade e consequente aceitação.
Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto,
inclusive
a
entrega
no
local indicado,
correrão
inteira
e
exclusivamente por conta da contratada.
O contrato terá vigência de 12 (doze)meses.
A Câmara municipal de Aparecida de Goiânia terá direito, a
qualquer tempo e lugar, de rejeitar qualquer material a ser
fornecido, que de alguma forma, não esteja em estrita conformidade
com os requisitos especificados, independentemente do fato de sempre
os defeitos apresentados descobertos após a entrega, o fato de
inspecionar
ou
não
qualquer
material,
não
implicará
em
responsabilidades
caso
estes
não
esteja
de
acordo
com
as
especificações.
11 – DO Gestor do contrato
A Gestão do Contrato será feita pelo Coordenador de
Almoxarifado da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, Sr. Ilson
de Souza Matos.
Aparecida de Goiânia, 27 de setembro de 2013.

SAULO TEIXEIRA LIMA
Pregoeiro
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL
PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013
PROCESSO Nº 146/2013

A
empresa
_____________________________________,
inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº _____________, sediada à
Rua/Avenida
___________________nº
________,
Setor/Bairro
____________________, na cidade de ________________ Estado de
_______, DECLARA, sob as penas legais, que possui todos os
requisitos exigidos para habilitação, condições de qualificação
jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,
DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a
qualquer exigência para habilitação e especificações mínimas
obrigatórias do objeto, constante do Edital, ensejará aplicação
de penalidade à Declarante.

Aparecida de Goiânia, ______/ ______/ 2013.

______________________________________
(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)
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MODELO DE DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO AO ART.7°, XXXIII DA CF
PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013
PROCESSO Nº 146/2013

A empresa _________________, inscrita no CNPJ (M.F.)
sob o nº _____________, por intermédio de seu representante
legal, o Sr (a) ________________, portador (a) da Carteira de
Identidade nº _______________ e CPF nº ____________________,
DECLARA, para fins do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho.

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

Aparecida de Goiânia, ______/ ______/ 2013.

______________________________________
(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)
_______________________________________________________________________________________ 23
Diretoria de Compras e Serviços
Fone: 3584-4838

Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia – Goiás
Diretoria de Compras e Serviços
MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

(NOME
DA
EMPRESA)_____________________,
CNPJ
Nº
_______________________,
com
sede
__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu
representante legal, para fins do Pregão Presencial nº 04/2013 ,
DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que :
A)Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos
termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do §
4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
Aparecida de Goiânia,____________de_________ de 2013

_________________________________
(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________
Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________
Nº da cédula de identidade:__________________________________
Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________
*Esta declaração deverá ser entregue fora dos
referidos no item 5 por ocasião do credenciamento.

envelopes
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO Nº

/2013

CONTRATO

QUE

CÂMARA

ENTRE

MUNICIPAL

SI

DE

CELEBRAM

APARECIDA

A
DE

GOIÂNIA E A EMPRESA _______________,
VISANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
AR

CONDICIONADO

E

AQUISIÇÃO

DE

FRIGOBAR, NA FORMA QUE SEGUE:
DAS PARTES:
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 01.203.223/0001-19, sediada na Rua Antônio Batista Sandoval, s/nº,
Qd. 06, Setor Central, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste ato
representada

pelo

Presidente

da

Câmara

Sr.

GUSTAVO

MENDANHA

MELO,

brasileiro, casado, portador da CI-RG nº 4073430 DGPC/GO e inscrito no
CPF/MF sob o nº 983.276.401-78, residente e domiciliado neste Município,
assistido pelo Procurador Geral da Câmara Municipal Dr. RODRIGO FERREIRA DE
OLIVEIRA inscrito na OAB/GO sob o nº 24.408.
CONTRATADA:

________________,

pessoa

jurídica,

CNPJ

nº

___________,

estabelecida a ____________, representada pelo(a) _______________, portador
da

CI

n.

º

____________,

CPF

nº

______________,

estado

civil

_______,

residente e domiciliado(a)___________, doravante denominada CONTRATADA.
FUNDAMENTO:

Este

contrato

decorre

da

Licitação

realizada

na

modalidade

PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2013, cujo edital vincula as partes interessadas,
regido pela Lei Federal nº 8.666/93 em sua redação vigente, homologada pelo
Sr. Presidente da Câmara Municipal, tudo constate do processo nº 146/2013,
que integra o presente instrumento contratual.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado e Frigobar,
conforme especificação dos materiais abaixo:
LOTE 01
Equipamento de Ar Condicionado com Instalação

ITE
M

QUAN
T

01

53

02

15

DESCRIÇÃO
Aparelho
de
ar
condicionado
12.000, Classificação (A) INMETRO
BTUS
Aparelho
de
ar
condicionado
9.000,Classificação (A) INMETRO
BTUS

VALOR
UNITÁRI
O

VALOR
TOTAL

R$

R$

R$

R$
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03

Aparelho
de
ar
30.000, Classificação
BTUS
Aparelho
de
ar
36.000, Classificação
BTUS

03

04

02

condicionado
(A) INMETRO

R$

R$

condicionado
(C) INMETRO

R$

R$

LOTE 02
Refrigerador

ITEM QUANT.
01

DESCRIÇÃO

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

R$

R$

Refrigerador compacto 122 litros
de capacidade de armazenagem e
porta reversível.

35

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES
Lote 01

2.1 - DESCRIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS


UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO “SPLIT”



UNIDADES INTERNAS (evaporadoras):
Deverão ser do tipo apropriado para instalação no ambiente, verticais

de parede (hi-wall), baixo nível de ruído, com gabinete plástico de esmerado
acabamento, possuindo grelha frontal com fluxo de ar direcionável horizontal
e verticalmente e com as seguintes características:
* Vazão de ar compatível com a capacidade do equipamento, com
possibilidade de três regulagens de velocidade de insuflação.
* Ciclo: apenas o do frio (operação para verão), ou, quando
devidamente especificado, à parte, com ciclo reverso (quente e frio).
* Controle remoto sem fio e digital, acompanhado de manual de
instruções em português.
* Sistema de filtragem com boa eficiência, de fácil remoção e
limpeza.
* O isolamento térmico do gabinete deverá ser preferencialmente
de espuma elastomérica, não sendo permitido uso de lã-de-vidro, espumas e
similares

com

características

de

absorção

de

poeiras

e

dificuldade

de

limpeza, salvo se na condição de sanduíche (entre chapas).


SERPENTINAS EVAPORADORAS:
Deverão ser de expansão direta, para resfriamento e desumidificação do

ar, confeccionadas com 3 (três) filas de tubos de cobre diâmetro apropriado
do equipamento externo, tipo grooved, com 11 (onze) aletas corrugadas em
alumínio por polegada linear em corrente cruzada, mecanicamente expandido
para atingir um perfeito contado entre as aletas e tubos.
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Deverão

ser

dimensionada

para

obter

um

superaquecimento

adequado,

testadas a 350 psig, para verificação de vazamento, com dispositivo de
expansão termostática para controlar a demanda de líquido refrigerante a ser
evaporado, devendo possuir área total adequada para que a velocidade de ar
na face não seja superior 2,5 m/s.
Ventiladores:
*

Deverão

ser

do

tipo

centrífugo

multipalhetas

de

dupla

aspiração, confeccionados em chapas de aço, estruturados e protegidos contra
corrosão, equipados com rotores de pás curvadas para frente, tipo “sirocco”,
estática e dinamicamente balanceados acionado diretamente ao motor elétrico.
Deverá ser provida de bandeja de condensado, com ligações para dreno,
em chapa tratada ou material plástico.


UNIDADES EXTERNAS (condensadores e compressores):
A serpentina condensadora deverá ser confeccionada com 3 (três) filas

de cobre, tipo grooved, de diâmetro apropriado para o equipamento externo
com

14

(quartoze)

aletas

corrugadas

de

alumínio,

por

polegada

linear,

mecanicamente expandidas para atingir um perfeito contato entre as aletas e
tubos,

com

circuito

de

sub-resfriamento,

testada

para

verificação

de

vazamento a 470 psig, possuindo área adequada para que a velocidade do ar na
face não seja superior a 3,0 m/s.
Tipos de ventiladores:
* Tipo axial, para descargas horizontais e verticais e/ou do
tipo centrífugo, pela necessidade de instalar duto na descarga para condução
e redirecionamento do ar quente, sendo todos confeccionados em chapas de aço
estruturados

e

protegidos

contra

corrosão,

equipado

com

pás

curvadas,

estática e dinamicamente balanceadas, acionadas por motor elétrico em 60 Hz
e tensão de acordo com o informado no item 6, adiante.
Tratamento anticorrosivo: todas as aletas de alumínio deverão receber
tratamento corrosivo com verniz contra corrosão galvânica, referência “Gold
Finn” ou equivalente de qualidade igual ou superior.
Compressor: deverá ser do tipo scroll, para capacidades frigoríficas
maiores e o tipo rotativo para os demais, de acionamento direto por motor
elétrico, nas tensões indicadas de acordo com o item 6, adiante.
Não

serão

aceitos,

em

hipótese

alguma,

compressores

do

tipo

alternativo.
O motor deverá ser selecionado de forma a atender às curvas de torque
do compressor e adequado para uma flutuação de tensão de mais ou menos 10%
da

nominal,

refrigerado

pelo

próprio

gás

refrigerante,

deverá

possuir

sistema de lubrificação forçada, válvula de serviço na sucção e descarga.
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Acessórios:
indispensáveis

fornecimento

para

proteção,

de

todos

comando

os
e

acessórios

sinalização

necessários

e

controles

de

e

temperatura.


MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – IOM:
O manual técnico do fabricante deverá ser fornecido em português, em

perfeito

estado

obedecido,

tanto

de
nas

conservação,

para

especificações

e

que

o

mesmo

seja

dimensionamentos

rigorosamente

dos

componentes,

quanto à sua mão-de-obra de instalação.


GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 meses, contado a

partir do recebimento definitivo dos equipamentos, sem prejuízo de qualquer
política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, com exceção dos
compressores que deverá ser de no mínimo 03 (três) anos.
A

marca

ofertada

deverá

possuir

assistência

técnica

na

cidade

de

Aparecida de Goiânia, ou na Capital do Estado.
As

aquisições

conveniências

da

ocorrerão

Câmara

em

Municipal

conformidade
de

Aparecida

com
de

as

necessidades

Goiânia,

facultada

e
a

aquisição parcial, total dos materiais.


CONSIDERAÇÕES SOBRE A TENSÃO ELÉTRICA DOS COMPONENTES
Níveis de Tensão Secundária por Estado da Federação.
Os equipamentos deverão ser compatíveis com as tensões fase-fase e

fase-neutro, tendo em vista que estas variam de acordo com o estado da
federação ou mesmo entre cidades de um mesmo estado.


EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Os

condicionadores

deverão

possuir

selo

PROCEL

de

eficiência

energética, que corresponde à classificação no mínimo “B” da etiquetagem do
Inmetro.
Os condicionadores com capacidade frigorífica entre 18.001BTU/h até
36.000BTU/h deverão apresentar índice mínimo de eficiência energética - COP
de 2,39W/W (potência frigorífica/potência elétrica), conforme Tabela 2 do
Art. 5º - Anexo I da Portaria Interministerial nº 364, de 24/12/2007.
2.2 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Fornecimento e instalação de quadros de distribuição, metálico,
fixação exposta com barramento terra e circuitos independentes, montados,
sendo 01 (um) para casa unidade escolar, conforme os disjuntores
relacionados:
- 01 (um) disjuntor Geral, TRIFÁSICO, 220V, 60Hz, de acordo com a quantidade
de disjuntores individuais existentes no quadro elétrico.
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- 01 (um) disjuntor MONOFÁSICO, 220V, 60Hz, potencia mínima 25 Amperes (para
cada aparelho Split 24.000 BTU/h).
- Bitola de cabos conforme potência do Equipamento, no mínimo 2,5 mm².
 INSTALAÇÕES DAS UNIDADES EXTERNAS (CONDENSADORAS)
As unidades condensadoras deverão ser instaladas no mesmo alinhamento
das unidades internas (parede), não sendo possível serão instaladas nos
telhados ou em local adequado, desde que não fiquem expostas, evitando os
riscos de acidentes.
As unidades condensadoras deverão ser apoiadas em estrutura de ferro
cantoneira “L” de 1 1/8” zincada, em forma de “caixa” soldada com eletrodos
com grades de metalon quadrado 1/8”, soltada com eletrodos e espaçamento de
5cm de uma barra para outra, nas medidas do equipamento (altura, largura e
profundidade), com portão frontal, fixado em dobradiças, com “porta cadeado”
soldado na grade a na porta.
As “caixas” deverão ter seu acabamento em pintura de esmalte sintético
na cor marfim.
Os suportes (caixa) deverão ser “chumbados” nas paredes (alvenaria)
com massa de cimento e areia, sendo sua abertura na parede de 15cm de
profundidade por 15cm de largura, devendo a contratada ser responsável pelos
danos causados, tais como: pintura das paredes e outros que porventura forem
ocasionados pela instalação.
Nas unidades escolares onde os equipamentos forem instalados nos
telhados, os mesmos deverão ser fixados na estrutura metálica ou madeira,
devendo a contratada ser responsável pelos danos causados, tais como:
reposição de telhas, reconstituição de emboques entre outros que porventura
forem ocasionados pela instalação.
 DISCRIMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO
Mão de obra para instalação com fornecimento de peças:
- Fixação dos Splits.
- Suporte da Unidade Condensadora, com pintura eletrostática e cálcio de
borracha para a redução de ruídos;
- Tubulação de drenagem. Obs.: A drenagem deve ser individual, com tubo PVC
25 mm, na cor marrom, fixados por abraçadeiras.
- Rede de interligação frigorígena, com o diâmetro das tubulações conforme
catálogo técnico do fabricante (material a ser utilizado: tubo de cobre,
parede de espessura 1/32”);
Isolamento
das
interligações
frigorígenas
em
tubos
de
borracha
elastomérica, cor preta (revestidos separadamente);
- Fio de interligação entre evaporadora e condensadora (Cabo PP 4 x 2,5
mm²);
- Fita aluminizada;
- Barra com rosca e/ou parafusos com buchas;
- Fornecimento dos suportes para fixação das Evaporadoras;
- Serviços de alvenaria e ou pintura;
- Será obrigatório a utilização de bomba de vácuo.
 Tipos de cabos a serem utilizados para alimentação dos Splits:
- Caboflex de cobre cor vermelho isolação PVC750V;
- Caboflex de cobre cor verde para terra dos equipamentos;
- Tubos zincado;
- Caixa de passagem tipo petrolete em alumínio;
- Tubo corrugado tipo condulete.

Todas
as
despesas
necessárias
para
equipamentos correrão por conta da contratada.

instalação

dos

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 – O valor estimado do presente contrato é de R$ 194.438,21 (Cento e
noventa e quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um
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centavos) a serem pagos mediante a emissão de notas fiscais/ faturas, sendo
fixos e irreajustáveis durante a vigência deste instrumento.
3.2 – Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrega da conta e protocolização das faturas. As faturas deverão
conter no mínimo os seguintes dados:
a) Data de emissão
b) Estar

endereçada

situada

na

Aparecida

Rua
de

a

CÂMARA

Antônio
Goiânia

MUNICIPAL

Batista
–

DE

APARECIDA

Sandoval,

Goiás,

DE

s/n,

Qd.

no

CNPJ

inscrita

GOIÂNIA/GO,
06,

Centro,

sob

o

nº

01.203.223/0001-19;
c) Quantidade Fornecida;
d) Especificação dos produtos fornecidos;
e) Especificação dos serviços prestados;
f) Preços unitários e totais da fatura.
3.3 – O gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e
liberará a (s) Nota (s) Fiscal (is)/Fatura (s) para pagamento quando
cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.
3.4 – Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá protocolar na
Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, nota fiscal/ fatura, especificando
os produtos, quantitativos e seus correspondentes valores em moeda corrente
nacional, devendo estar formalmente atestado pelo servidor designado para
tal.
3.5 – Caso a CONTRATADA não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos
avençados, reserva-se o CONTRATANTE o direito de pagar o valor da nota
fiscal/

fatura,

somente

no

mês

subsequente

sem

alteração

de

valor,

ou

aplicação de qualquer cominação legal.
3.6

–

Cada

pagamento

somente

será

efetuado

após

a

comprovação,

pela

CONTRATADA, de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema
social, mediante apresentação das Certidões Negativa de Débitos com o INSS,
FGTS, CNDT, Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal.
4. CLÁUSULA QUARTA – DO ATRASO DE PAGAMENTO
4.1 – As faturas ou as parcelas com atraso de pagamento superior a 30
(trinta) dias, terão direito a correção de 0,5% (meio por cento) de seus
respectivos valores.
5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1 – Os recursos são provenientes da Câmara Municipal, e as despesas do
presente

contrato

correrão

á

conta

da

seguinte

dotação

orçamentária:

01.031.0001.2 – ________________.
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5.2 – Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua
assinatura.
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
6.1 – Além das resultantes da Lei 8.666/93, a CONTRATADA se obriga, nos
termos do Edital, a:
a) Arcar com todas as despesas, enfim, todos os custos diretos e
indiretos,
tais
como:
impostos,
fretes,
transporte,
despesas
trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos
necessários à fiel execução do objeto desse termo.
b) Entregar os produtos contratados, nas quantidades e especificações
que trata este termo.
c) Substituir os produtos objeto desse projeto básico, que por ventura
forem entregues à Contratante, com defeitos de fabricação ou que
apresentarem qualquer adulteração de qualidade, vícios, defeitos,
incorreções e características, num prazo máximo de 03 (três) dias
úteis
contados
imediatamente
após
a
notificação
feita
pela
Contratante à Contratada.
d) Prestar
todos
os
esclarecimentos
fiscalização da Contratante.

que

forem

solicitados

pela

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas neste termo, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na contratação.
f) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à Contratante ou à
terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do objeto em
questão,
não
excluindo
ou
reduzindo
essa
responsabilidade
e
fiscalização ou o acompanhamento da Contratante.
g) Responsabilizar-se
por
todas
as
providências
e
obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,
quando: em decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas
em dependências da Contratante.
h) Executar o objeto deste termo, através de pessoas idôneas, com
capacitação necessária ao cumprimento do mesmo, assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados,
prepostos ou mandatários, no desempenho de suas funções respectivas,
causem à Contratante.
i) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatários ou conveniados;
leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinações
emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação
em
questão,
cabendo-lhe
única
e
exclusiva
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou conveniados.
j) executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto deste termo, em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução e
ou fabricação;
6.2 – O CONTRATANTE obriga-se a, nos termos do Edital:
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a) acompanhar e fiscalizar a entrega e a
contrato;
b) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos
em desacordo com o contrato;
c) proceder ao pagamento do contrato, na forma
d) comunicar, em tempo hábil, à Contratada, a
serem fornecidos;
e) emitir Termo Circunstanciado, assinado pela

instalação

do

objeto

do

entregues e/ou fornecidos
e no prazo pactudados;
quantidade de aparelhos a
autoridade competente;

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
7.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78
da Lei 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades, a
serem aplicadas pela autoridade competente, garantida prévia defesa:
a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
b) Multa:

Em

caso

de

atraso

injustificado

na

execução

do

objeto,

sujeitar-se-á a CONTRATADA à multa de mora de 2% (dois por cento) ao
mês sobre o valor do contrato, ou conforme o caso, sobre o valor
correspondente aos itens em atraso. A referida multa não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras
sanções previstas na legislação referente à matéria;
c) As multas, indenizações ou outras despesas, impostas à CONTRATADA em
decorrência do descumprimento de obrigações contratuais e legislação
aplicável à espécie, deverão ser recolhidas no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, contadas da data de ciência de sua imposição;
d) Suspensão

temporária

de

participar

em

licitação

e

impedimento

de

contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 02
(dois) anos;
e) Declaração

de

inidoneidade

para

licitar

e

contratar

com

a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria
autoridade que aplicou a punição, que será concedida sempre que a
CONTRATADA

ressarcir

a

Administração

dos

prejuízos

resultantes

e

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.
8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1

–

O

presente

contrato

poderá

ser

rescindido,

independentemente

de

interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a
qualquer indenização quando:
a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;
b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou
expressa anuência do CONTRATANTE.
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8.2 – O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando
atendidas as conveniências da Câmara Municipal e o interesse público, bem
como a disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito
a receber do CONTRATANTE o valor correspondente à execução efetuada até
aquela data.
8.3 – Ao Presidente da Câmara reserva-se o direito de no caso do não
cumprimento do contrato a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo
diretamente,

sem

que

a

CONTRATADA

caiba

qualquer

recurso

judicial

ou

extrajudicial.
9. CLÁUSULA NONA – DO GESTOR
9.1 – Fica nomeado como gestor do presente instrumento contratual, o Sr.
ILSON DE SOUZA MATOS, lotado na Coordenador de Almoxarifado.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 – Fica eleito o foro desta comarca para dirimir todas as questões
emergentes

deste

contrato,

com

renúncia

de

qualquer

outro,

por

mais

privilegiado que seja.
10.2 – E assim, por estarem justos, combinados e contratados, assinam este
instrumento, as partes, na presença das testemunhas, que também o assinam.
Aparecida de Goiânia-Goiás, _____ de _______________ de 2013.
GUSTAVO MENDANHA MELO

__________________________

Presidente da Câmara Municipal

Contratada

Contratante

RODRIGO FERREIRA DE OLVEIRA

ILSON DE SOUZA MATOS

Procurador Geral da Câmara Municipal

Gestor

Testemunhas:
1-_______________________________

CPF: __________________________________

2-________________________________ CPF: __________________________________
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