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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 

Edital nº 05-PRC05/2019/PRG03 

EXCLUSIVA PARA PESSOA FÍSICA E MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS 

PREÂMBULO 

A Câmara Municipal de Ponte Nova torna público, para o conhecimento de quantos 

possam se interessar, que nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2000, através 

do Processo Licitatório nº 05/2019, na modalidade Pregão, sob a forma “presencial”, 

autuado sob o nº 03/2019, do tipo menor preço global, estará realizando no dia 28 

(vinte e oito) de junho de 2019, a partir das 14h00 (horário de Brasília), sessão pública 

de protocolo e abertura de envelopes de proposta e documentação para prestação de 

serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos condicionadores de 

ar, na forma descrita no Anexo I, para atender à Câmara Municipal, conforme cláusulas, 

critérios e condições deste Edital. 

 

1. DAS NORMAS LEGAIS 

1.1. A presente licitação, considerando a natureza comum do objeto e por não conter 

serviços de alta complexidade, será processada sob a modalidade pregão, com base na 

Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.957/2004 e nº 

4.988/2004, as normas deste Edital, aplicando-se subsidiariamente e no que couber, a 

Lei Complementar Federal nº 123/2006, a Lei Federal nº 8.666/93, e o Decreto Federal nº 

3.555/2000. 

1.2. Aplica-se ao contrato decorrente desta licitação, além dos dispositivos legais 

previstos no subitem 1.1, as normas da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002). 

 

2. DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

2.1. O presente edital de licitação estará disponível a qualquer interessado, de 12h às 

18h, junto ao setor de compras, na sede da Câmara Municipal, na Avenida Dr. Cristiano 

de Freitas Castro, nº 74, Centro, e no portal www.pontenova.mg.leg.br, link “Licitações”, 

sublink “Editais”. 

2.2. Constituem anexos do presente EDITAL: 

ANEXO I – Descrição do objeto (termo de referência); 

ANEXO II – Modelo da Proposta de Preços; 

ANEXO III - Modelo de Documento de Credenciamento; 

ANEXO IV – Modelo da Declaração de não Contratação de Menor; 

ANEXO V – Modelo da Declaração de Atendimento dos Requisitos de 

Habilitação/Contratação; 

http://www.pontenova.mg.leg.br/
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ANEXO VI - Modelo da Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte e/ou Equiparadas; 

ANEXO VII – Minuta da Declaração de Indicação de Responsável(eis) Técnico(s); 

ANEXO VIII – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO: 

3.1. Poderão participar desta licitação qualquer pessoa, física ou jurídica, cuja atividade 

econômica e/ou objeto social seja compatível com a presente licitação, observados os 

lotes exclusivos para as pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas 

de pequeno porte e equiparadas, e que, em qualquer caso, atendam aos requisitos de 

habilitação previstos neste Edital (subitem 3.2.1 a 3.2.9), observado o disposto no art. 48, 

I, da Lei Complementar nº 123/2006. 

3.1.1. Não poderão participar desta licitação: 

I - empresa em processo de concordata ou falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

II – empresa em processo de recuperação judicial, cujo plano de recuperação não esteja 

devidamente homologado ou que o plano tenha sido reprovado pela assembleia de 

credores; 

III - consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

IV - as pessoas físicas e jurídicas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual e/ou municipal ou que 

incorram em outras hipóteses de vedações legais; 

V - as pessoas físicas e jurídicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

VI – para os itens/lotes identificados com cláusula de exclusividade, as empresas que 

não sejam classificadas como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, 

na forma da Lei Complementar nº 123/2006. 

3.2. Os envelopes contendo a proposta de preços (Envelope 1 – sub-itens 3.2.1 a 3.2.6) 

e a documentação para habilitação (Envelope 2 – sub-itens 3.2.7 a 3.2.9), deverão ser 

protocolados junto ao Pregoeiro e Comissão de Apoio, no dia, no local e no horário 

determinados, em envelopes distintos e devidamente identificados, conforme a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Processo Licitatório nº 05/2019   -   Pregão Presencial nº 03/2019 

ENVELOPE Nº _________  [01] – Proposta              [02] – Documentação 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

CPF/CNPJ 

ENDEREÇO (Logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP) 

PESSOA PARA CONTATO   TELEFONE 

CORREIO ELETRÔNICO 
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3.2.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou 

digitada, indicando CNPJ e razão social da licitante, endereço, telefone, endereço 

eletrônico e dados bancários, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is), 

com nome(s), qualificação(ões) e CPF(s), rubricada em todas as suas páginas, conforme 

modelo do Anexo I, devendo conter no mínimo: 

I - Descrição clara e detalhada do objeto ofertado, observado o disposto no Anexo I; 

II – Prazos de garantia dos serviços, observado o mínimo de 90 (noventa) dias; 

III - Preço unitário e total, expressos em reais, com no máximo duas casas decimais, 

observadas as quantidades previstas no Anexo I; 

IV - Declaração expressa de que os preços incluem todos os custos e despesas que 

possam recair sobre o objeto, tais como: custos diretos e indiretos, taxa de 

administração, tributos, materiais, encargos sociais, encargos trabalhistas, seguros, 

garantias, lucro e outros itens necessários para o cumprimento integral do objeto deste 

Edital e de seus anexos. 

V - Declaração de que teve acesso ao Edital e seus anexos, conhecendo de forma plena 

as condições nele previstas. 

VI – Para as empresas MEI, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou 

equiparadas, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, comprovação de sua 

qualificação econômica, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão simplificada emitida pela junta comercial ou outro documento emitido por 

instituição pública federal, estadual ou municipal que comprove tal qualificação; 

b) Declaração da licitante de que atende os requisitos previstos na Lei Complementar 

nº 123/2006, fazendo jus à aplicação das normas e benefícios de que trata a referida 

lei, conforme modelo constante do Anexo VI. 

 

3.2.1.1. A não apresentação da documentação exigida nas alíneas “a” e “b” do inciso VI, 

do subitem 3.2.1, implica renúncia absoluta aos benefícios previstos na Lei 

Complementar nº. 123/2006 e, para os itens com indicação de participação exclusiva 

de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, na desclassificação 

sumária da proposta apresentada. 

3.2.2. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data 

da abertura dos envelopes, prazo este que, no caso de omissão, prevalecerá para todos 

os efeitos. 

3.2.3. Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitário e total, prevalecerá o 

unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso.  

3.2.3.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário 

e o total dos itens e/ou total dos lotes, subtotais e valor global da proposta. 
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3.2.4. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta 

ou incorretamente cotados, já contemplados pela legislação vigente na data de 

apresentação das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a qualquer título. 

3.2.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste edital e 

de seus anexos, ou que sejam omissas e apresentem irregularidades ou defeitos 

capazes de inviabilizar o julgamento, e aquelas que: 

I - em qualquer fase do pregão, constituam ofertas de preços manifestamente 

inexequíveis; 

II – não atendam ao critério fixado para exclusividade ou que, ainda que caracterizada 

como MEI, ME ou EPP não apresente os documentos comprobatórios de tal condição, na 

forma que exige o subitem 3.2.1, VI. 

3.2.5.1. Exigências formais e/ou irrelevantes constantes deste edital poderão ser 

desconsideradas pelo Pregoeiro, desde que não impeçam a adequada identificação da 

licitante, de sua qualificação para participação na licitação, dos itens propostos e seus 

valores e/ou não prejudiquem o julgamento, podendo, inclusive, o Pregoeiro se valer de 

outros documentos que tenham sido apresentados pela licitante. 

3.2.6. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação por parte da licitante das 

condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. 

3.2.7. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos, no 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada, em todas as páginas, por cartório 

ou outro órgão competente, inclusive por servidor da Câmara, nos termos do subitem 

3.2.7.2: 

I – Pessoa Jurídica: 

a) Comprovante de regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica 

Federal (sítio: www.caixa.gov.br); 

b) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, no que concerne 

aos Tributos Federais, encargos previdenciários e à Dívida Ativa da União 

(www.receita.fazenda.gov.br); 

c) Comprovante de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro órgão 

competente; 

d) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da 

licitante; 

e) Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da 

licitante; 

http://www.caixa.gov.br/
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f) Declaração de que não emprega menor, exceto na qualidade de aprendiz, conforme 

modelo do Anexo IV, ou mediante certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego; 

g) Ato constitutivo da sociedade comercial, ou ato de constituição de firma individual, ou 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, registrados, em 

todos os casos, nos órgãos competentes, onde conste como objetivos sociais o 

desenvolvimento de atividades compatíveis com a presente licitação, sendo: 

g.1) contrato primitivo com todas as suas alterações; ou 

g.2) apresentação da última alteração contratual devidamente consolidada; 

h) Certidão Simplificada de Registro emitida pela junta comercial do domicílio/sede da 

licitante ou certidão de registro emitida pelo Cartório competente, onde constem os 

dados da pessoa jurídica, identificação de seus sócios e objetivos sociais ou 

comprovante de registro como Microempreendedor Individual; 

i) No caso de sociedade por ações, Ato de Eleição de Diretores, devidamente registrado 

na Junta Comercial ou cartório competente; 

j) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

k) Certidão negativa de recuperação judicial, falência ou concordata, expedida pelo 

distribuidor da comarca da sede da licitante; ou certidão positiva de recuperação 

judicial expedida pelo distribuidor da comarca da sede da licitante ou pelo órgão 

judicial competente, acompanhada de cópia do plano de recuperação judicial 

devidamente aprovado, com comprovante de sua homologação;  

l) Quanto à qualificação técnica para habilitação: 

l.1) Certidão de Registro/Inscrição da pessoa jurídica junto ao CREA com 

jurisdição no domicílio ou sede da licitante, dela devendo constar o quadro/relação 

de responsáveis técnicos da empresa cadastros junto ao Conselho; 

l.2) Declaração com nome, qualificação, CPF, RG, número de registro no CREA e 

endereço dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços objeto desta 

licitação, assinada pelo representante legal da empresa e pelos profissionais 

indicados; 

l.3) Certidão de Registro/Inscrição junto ao CREA dos respectivos responsáveis 

técnicos, emitida pelo CREA com jurisdição no domicílio ou sede dos profissionais 

indicados; 

l.4) Cópia da carteira de identificação profissional de cada técnico indicado como 

responsável. 

l.5) Atestado técnico que comprove que os responsáveis técnicos indicados pela 

licitante (alínea “l.2” deste subitem) já tenham executado serviços compatíveis e/ou 

similares com o objeto da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente averbado junto ao órgão de classe competente; 
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l.6) Comprovante de vínculo empregatício ou contratual dos responsáveis técnicos 

(alínea “l.2” deste subitem) com a licitante, através de cópia das páginas pertinentes 

da carteira de trabalho (identificação e contratos de trabalho), livro de registro de 

empregados ou do contrato de prestação de serviços; ou outro documento apto a 

comprovar o vínculo com a licitante; 

l.7) Relatório da GFIP/FGTS da competência imediatamente anterior à data da 

presente licitação, onde conste o nome do(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s), 

sendo tal comprovação dispensada no caso do responsável técnico ser sócio da 

empresa, devidamente relacionado no contrato social, ou diretor/administrador 

devidamente nomeado/eleito pelo colegiado competente, na forma legal; 

 

II – Pessoa Física: 

a) Carteira de identidade ou documento equivalente, expedido pela secretaria de 

segurança pública ou conselho profissional devidamente reconhecido; 

b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), 

mediante cópia ou documento eletrônico expedido pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; 

c) Comprovante de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro órgão 

competente; 

d) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, no que concerne 

aos Tributos Federais, encargos previdenciários e à Dívida Ativa da União 

(www.receita.fazenda.gov.br); 

e) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da 

licitante; 

f) Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da 

licitante; 

g) Comprovante de inscrição junto ao Instituto Nacional da Previdência Social, seja por 

certidão emitida pelo INSS, seja por cópia de guia de recolhimento mensal como 

autônomo ou cartão de inscrição no PIS/PASEP; 

h) Declaração de que não emprega menor, exceto na qualidade de aprendiz, conforme 

modelo do Anexo IV, ou mediante certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego; 

i) Quanto à qualificação técnica para habilitação: 

i.1) Comprovante de inscrição junto à Fazenda Pública Municipal do domicílio ou 

sede do licitante como prestador de serviços em ramo de atividade compatível 

com o objeto desta licitação, ou certidão expedida pelo órgão municipal que 

declare a não obrigatoriedade de inscrição; 
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i.2) Certidão de Registro/Inscrição junto ao CREA dos respectivos responsáveis 

técnicos, emitida pelo CREA com jurisdição no domicílio do licitante; 

i.3) Cópia da carteira de identificação profissional; 

i.4) Atestado técnico que comprove que o licitante já tenha executado serviços 

compatíveis e/ou similares com o objeto da presente licitação, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado junto ao 

órgão de classe competente; 

 

3.2.7.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, 

inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, gozando a licitante do prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua 

regularização no caso de irregularidade de natureza fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 

3.346/2009. 

3.2.7.2. Somente serão autenticados documentos por servidor da Câmara no 

mínimo até 1 (uma) hora antes do horário previsto para início da sessão do pregão, 

desde que apresentados os originais acompanhados das respectivas cópias para 

verificação. 

3.2.7.3. A figuração do nome do profissional no rol dos profissionais técnicos cadastrados 

junto ao órgão de classe competente (certidão exigida na alínea “l.1” do subitem 3.2.7) 

não dispensa a apresentação da documentação comprobatória da manutenção de 

vínculo com a licitante, sendo obrigatória a apresentação da documentação 

complementar exigida nas alíneas “l.2” a “l.7” do subitem 3.2.7, sob pena de inabilitação e 

desclassificação da proposta. 

3.2.8. Não sendo declarado o prazo de validade das certidões, serão considerados 

apenas os documentos emitidos há no máximo 90 (noventa) dias antes da data prevista 

para realização da sessão de pregão. 

3.2.9. As certidões emitidas através da rede mundial de computadores (internet) serão 

aceitas para fins desta licitação, sujeitas à verificação da veracidade das informações, 

nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/2002. 

 

4. DA SESSÃO DE PREGÃO: 

4.1. A sessão de pregão ocorrerá na sede da Câmara Municipal, na Avenida Dr. Cristiano 

de Freitas Castro, nº 74, Centro, sob presidência do Pregoeiro e com o auxílio da Equipe 

de Apoio, no dia 28 de junho de 2019, com previsão de início às 14 (quatorze) horas, 

observando os seguintes procedimentos: 

I. Credenciamento das empresas e de seus representantes, nos termos do subitem 4.3, e 

Protocolo da Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação e Contratação – 

Anexo V, dos envelopes de proposta e dos envelopes de documentação; 
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II. Encerramento da fase de credenciamento e abertura dos envelopes de proposta 

tempestivamente protocolados e verificação de conformidade da proposta com os 

requisitos do Edital, nos termos do subitem 3.2.1; 

III. Classificação das melhores propostas para a fase de lances verbais, sem prejuízo do 

disposto na Lei Complementar 123/2006, tendo por critério o limite de até 10% (dez por 

cento) superior à menor das propostas, ou, sendo o número de propostas classificadas 

inferior a 03 (três), classificação das 03 (três) melhores propostas, independentemente do 

percentual; 

IV. Apresentação de lances verbais pelas licitantes classificadas, observada a ordem 

decrescente de classificação com base no valor; 

V. Encerramento da fase de lances verbais e declaração do vencedor, garantida a 

preferência das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, sendo 

concedido aos licitantes o direito de manifestar o interesse, desde que fundamentado, de 

interpor recurso; 

VI. Abertura do envelope de documentação do vencedor e, atendido os requisitos de 

habilitação (subitem 3.2.7 e seguintes), adjudicação do item à licitante pelo Pregoeiro; 

VII. Encaminhamento do processo à autoridade superior para homologação; 

4.2. Encerrada a fase de lances, não caberá desistência da proposta, sob pena da 

aplicação das penalidades previstas nas alíneas „a‟, „b‟ e „c‟ do subitem 10.1 deste edital, 

sem prejuízo das demais sanções aplicáveis. 

4.3. Para credenciamento o representante da licitante deverá apresentar documento de 

identidade com foto (RG, CNH etc.) e: 

I - no caso de sócio administrador, cópia do contrato social, em original ou cópia 

autenticada para conferência dos dados, sendo o documento devolvido no ato de 

credenciamento; 

II – no caso de o credenciado não ser sócio da licitante, o documento de credenciamento 

(Anexo III) ou a procuração com poderes compatíveis com a participação na licitação, em 

original ou cópia autenticada. 

4.3.1. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada credenciado 

poderá representar apenas uma licitante. 

4.3.2. A ausência da licitante no momento de início da fase de credenciamento não a 

desclassifica a participar da licitação, estando aptas a participar do pregão todas as 

licitantes que se fizerem presentes até o momento em que o Pregoeiro declarar 

encerrada a fase de credenciamento. 

4.4. Serão desconsiderados os envelopes postados via Correios que não forem 

apresentados ao Pregoeiro e equipe de apoio até o momento em que se declarar 

encerrada a fase de credenciamento do pregão. Os envelopes recebidos após o término 

do credenciamento ficarão retidos junto à Comissão de apoio, inviolados, até o momento 
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em que for declarado o licitante vencedor, e serão devolvidos ao remetente, 

pessoalmente, mediante recibo, ou por via postal no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

4.5. Os recursos interpostos contra decisões proferidas no processo licitatório deverão 

ser dirigidos à Presidente da Câmara e protocolados na sede do legislativo junto ao 

Pregoeiro, nos dias úteis, no horário de 12h às 18h, admitidos os recursos interpostos via 

fax ou por correio eletrônico, sendo de responsabilidade do(a) licitante a confirmação de 

seu recebimento, além de apresentar os originais no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a 

contar da data de transmissão do e-mail ou do fax. 

4.6. Em se tratando de licitação por lote ou por julgamento global, após encerrada a 

sessão de pregão, a licitante deverá apresentar no prazo máximo de 3 (três) dias, 

independentemente de notificação e solicitação, as planilhas das propostas 

atualizadas, contendo os valores unitários e totais, cujo preço global não poderá ser 

superior ao valor do lance vencedor. 

4.6.1. A diferença a menor entre o preço global atualizado e lance vencedor no pregão 

será considerada como desconto especial, não cabendo arredondamentos ou 

compensações de valores. 

4.7 Para fins exclusivos de julgamento, as propostas apresentadas por pessoas físicas, 

quando admitidas, serão acrescidas do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da parcela correspondente aos serviços indicados na planilha inicial, decorrentes 

dos encargos da Câmara Municipal para com a previdência social. 

 

5. DO CONTRATO E DA SUA EXECUÇÃO: 

5.1. As autorizações de execução dos serviços serão expedidas pela Câmara, podendo 

ser entregues à licitante, pessoalmente, mediante recibo, ou encaminhadas por meio 

eletrônico. 

5.1.1. Após assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, o PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle, 

atendidas as premissas técnicas fixadas pela Anvisa e pela ABNT, sem prejuízo de 

outras normas aplicáveis à espécie, com revisão do cronograma de manutenção previsto 

neste edital, devendo o plano ser aprovado pela Câmara. 

5.2. A prestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com cronograma preestabelecido 

e aprovado no PMOC, além dos atendimentos específicos no caso de falha ou pane de 

qualquer equipamento, mediante prévia solicitação da Câmara, sempre em horários 

previamente agendados entre as partes. 

5.2.1. Os serviços devem ser prestados de acordo com o cronograma e com as 

solicitações, observados os padrões mínimos de qualidade e eficiência, tanto dos 

serviços quanto dos materiais utilizados para manutenção. 
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5.2.2. A manutenção corretiva, quando necessária, deverá ser precedida de relatório de 

atendimento técnico, informando os problemas encontrados, as medidas de correção e 

peças necessárias a substituir, quantidade de horas técnicas que serão empregadas na 

manutenção e o orçamento detalhado das peças (item a item) e dos serviços, 

considerando este último o valor da hora técnica ofertado na licitação. 

5.2.3. A execução da manutenção corretiva dependerá de prévia e expressa autorização 

da Câmara, que fornecerá as peças necessárias à manutenção, conforme relação 

apresentada e aprovada no relatório. 

5.2.4. Nas manutenções corretivas, o início e término dos serviços deverá ocorrer no 

prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da autorização pela Câmara, incluído 

nesse prazo a devida reinstalação, configuração e regulagem do equipamento, 

observado o disposto no subitem 2.2.7. 

5.2.5. Nos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva também deverá ser 

verificada a situação das tubulações e demais ligações e acessórios necessários ao 

correto funcionamento dos equipamentos. 

5.2.6. Os serviços de manutenção preventiva de todos aqueles equipamentos previstos 

no cronograma do período de referência, deverão ser concluídos no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data de inicio da execução, sob pena de multa por atraso, nos 

termos regulamentares. 

5.2.7. Os prazos de execução dos serviços considerar-se-ão suspensos quando houver 

peças a serem fornecidas pela Câmara, continuando sua contagem com a 

disponibilização dos materiais para a licitante. 

5.3. Nas manutenções preventivas e corretivas, será de responsabilidade da licitante 

contratada o recolhimento e a recarga de gás, somente sendo remunerada a recarga 

quando não decorrer do procedimento normal de higienização. 

5.3.1. As recargas de gás, quando necessárias e autorizadas, deverão ser realizadas 

durante as manutenções preventivas ou corretivas, conforme o caso, sem prorrogação do 

prazo de execução da respectiva manutenção. 

5.3.2. A licitante deverá proceder a montagem e configuração dos equipamentos, 

garantindo o perfeito funcionamento após a manutenção. 

5.3.3. As peças e materiais de substituição quando fornecidos pela licitante, deverão ser 

sempre novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, 

conforme praxe do fabricante, de forma a permitir completa segurança quanto a sua 

originalidade e integridade, bem como demais informações exigidas na legislação em 

vigor, e deverão estar acompanhados de cabos e demais acessórios necessários ao 

correto funcionamento. 

5.3.4. Todos os materiais utilizados na instalação, sem exceção, deverão ser sempre 
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novos e de primeiro uso, estar em plena conformidade com as especificações de 

fabricação, uso e finalidades, além de atender as normas técnicas dos órgãos de controle 

(Inmetro, ABNT etc.). 

5.4. Durante a vigência da garantia, deverá ser fornecida a manutenção e substituição 

das peças que tenham sido objeto de substituição/manutenção e venham a apresentar 

defeito ou falha, devendo a empresa realizar a substituição dessas peças e/ou 

componentes avariados durante o prazo de garantia dos serviços sem ônus para a 

Câmara. 

5.4.1. Durante o prazo de vigência da garantia dos serviços, na hipótese de falha ou 

defeito que impeça o uso do equipamento, caberá à licitante contratada sua manutenção 

imediata, no prazo máximo de 12 (doze) horas após o chamado. 

5.5. A Câmara se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças e/ou  

serviços prestados que não atendam as especificações constantes deste edital ou que 

estejam em desacordo com a proposta, ou que sejam incompatíveis com os fins 

solicitados, cabendo à empresa sua correção imediata, no prazo máximo de 2 (dois) dias, 

sem custos adicionais, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem 

prejuízo a outras penalidades previstas neste Edital. 

5.5.1. A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades por possíveis falhas ou 

defeitos observados após o recebimento dos serviços. 

5.6. De todos os atendimentos realizados, deverá ser emitido relatório técnico detalhado, 

indicando os serviços realizados e as intervenções em peças e/ou problemas 

encontrados. 

5.7. A licitante deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente 

licitação, as condições de habilitação previstas neste Edital, sob pena de suspensão e/ou 

rescisão contratual. 

5.7.1. A substituição dos responsáveis técnicos indicados pela licitante durante a vigência 

do contrato dependerá de prévia anuência da Câmara, exigindo dos novos profissionais, 

no mínimo, os mesmos requisitos necessários para a habilitação originária, inclusive 

quanto à apresentação dos atestados técnicos. 

5.8. A fiscalização da execução da proposta decorrente da presente licitação ficará a 

cargo de servidor a quem tenha sido formalmente delegado tal função. 

5.9. A licitante deverá encaminhar à Câmara a relação de funcionários utilizados na 

execução dos serviços, de forma a garantir o controle de acesso aos setores da Câmara, 

atualizando-a sempre que houver mudanças no quadro de funcionários, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente quitada, sob pena de suspensão do 

contrato e dos pagamentos. 

5.10. A licitante contratada deverá fornecer à contratante relatórios fotográficos dos 
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serviços de manutenção executados, com o intuito de atender as exigências e 

disposições contidas nas Instruções Normativas nº 09/2003, 06/2013, e Resolução nº 

13/2013, todas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, disponíveis para 

acesso pela licitante no portal do TCE-MG na rede mundial de computadores, no 

endereço www.tce.mg.gov.br. 

 

Da Garantia Contratual e Condicionantes para Pagamento 

5.9. Em cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 2.559/2001, a assinatura do 

contrato impõe a observação das seguintes regras: 

I – No prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a empresa 

contratada deverá comprovar a prestação de garantia de sua execução, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, sob quaisquer das 

modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

II – o pagamento de qualquer parcela do contrato fica condicionado à apresentação de 

cópias legíveis das guias de recolhimento de FGTS e INSS e da folha de pagamento 

relativas ao pessoal empregado no objeto do contrato, devidamente quitadas, referentes 

às competências exigíveis na data de sua apresentação. 

5.9.1. Para fins de liberação ou restituição da garantia prestada, o contrato é considerado 

executado somente após o recebimento em definitivo de seu objeto, desde que sanadas 

as eventuais irregularidades constatadas, nos termos do artigo 73, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

6. DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA: 

6.1. O contrato assinado em decorrência da presente licitação observará as normas 

prescritas neste edital, na proposta comercial e as disposições prescritas na legislação 

vigente, conforme modelo constante do Anexo VII, tendo vigência inicial de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.2. O contrato poderá ainda ser aditado por razões de interesse público e nas hipóteses 

previstas em lei. 

 

7. DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento pelos serviços de manutenção preventiva será efetuado de acordo 

com os serviços prestados e mediante a emissão do relatório de atendimento técnico, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias após aprovação dos serviços e apresentação da nota 

fiscal. 
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7.2. Os serviços de manutenção corretiva, quando requisitados e autorizados, serão 

efetuados mediante a emissão do relatório de atendimento técnico, no prazo máximo de 

10 (dez) dias após aprovação dos serviços e apresentação da nota fiscal. 

7.3. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação de regularidade para 

com o Fundo de Garantia – FGTS e com a Previdência Social, nos termos da legislação 

vigente. 

7.4. O relatório de atendimento técnico das manutenções preventivas e corretivas 

deverão conter a identificação de cada equipamento e detalhar todas as intervenções 

realizadas, peças substituídas ou reparadas e demais informações necessárias a 

caracterizar os serviços executados. 

7.5. As licitantes ficam sujeitas à retenção devida para o INSS, Imposto de Renda e 

ISSQN, nos termos da legislação tributária. 

 

8. DA REVISÃO DE PREÇOS: 

8.1. O preço será fixo, não sendo permitido qualquer reajuste, salvo na ocorrência de fato 

econômico superveniente que implique aumento real dos custos da contratada, que 

deverá ser pleiteado mediante requerimento formal. 

8.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta, os preços 

poderão ser reajustados pela aplicação do INPC (IBGE) acumulado no período de 

vigência do contrato, ou no caso de extinção do índice, do que vier a substituí-lo ou, 

subsidiariamente, pela aplicação do IGP-M (FGV), observado, ainda, como preço 

máximo, os preços médios de mercado. 

 

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de dotação 

orçamentária constante do orçamento vigente sob as seguintes rubricas: 

Órgão..............: 01 - Poder Legislativo 

Unidade............: 01 - Câmara Municipal 

Funcional..........: 01122.0047.6003 Manut. Ativ. Administrativas 

Natureza da Despesa: 33903600 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Física 

Natureza da Despesa: 33903900 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 

 

10. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS: 

10.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste Edital ou do 

contrato dele decorrente caracterizará o inadimplemento da licitante, sujeitando-a às 

seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie: 
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a) Advertência por atraso até 2 (dois) dias ou descumprimento das obrigações 

contratuais, não reincidente; 

b) Multa, nos seguintes percentuais: 

b.1. 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho global por atraso de até 5 (cinco) 

dias ou descumprimento das obrigações contratuais na primeira reincidência; 

b.2. 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor do empenho global, no caso de 

atraso superior a 5 (cinco) dias ou descumprimento das obrigações contratuais em caso 

de nova reincidência; 

c) Suspensão do direito de contratar com a administração pública municipal, direta e 

indireta, por atraso superior a 30 (trinta) dias ou descumprimento das obrigações 

contratuais com mais de uma reincidência, sem prejuízo, em ambos os casos, da multa 

prevista no item b.  

d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, 

conforme disposto no inciso III, artigo 87, da Lei 8.666/93; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2. A advertência e as penalidades previstas no item 9.1 serão aplicadas pela 

Presidência da Câmara, após apreciação da defesa da contratada, no caso de 

indeferimento desta defesa. 

10.3. É garantido à contratada o direito de recurso das punições, de acordo com as 

normas previstas no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.988/2004. 

10.4. Os recursos deverão ser formalmente apresentados, devidamente fundamentados e 

assinados pelo representante legal da empresa. 

10.5. É assegurado à Câmara o direito de optar pela dedução do valor da multa de 

qualquer pagamento a ser efetuado à contratada.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.1. A Câmara Municipal poderá revogar o presente edital e/ou licitação por interesse 

público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre em 

despacho fundamentado, sem que caiba aos licitantes o direito a quaisquer indenizações 

ou reclamações. 

11.2. O objeto da presente licitação poderá ser aditado até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento), se assim for de interesse da Câmara, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 

8.666/93. 
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11.3. Os casos omissos e as dúvidas com relação à presente licitação, como também a 

este EDITAL, serão resolvidas pelo Pregoeiro e respectiva Comissão de Apoio. 

11.4. As informações complementares poderão ser obtidas, no horário de 12h às 18h, na 

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, nº 74, Chácara Vasconcellos, sede da Câmara 

Municipal, pelos telefones [31] 3819-3250, e pelo correio eletrônico 

licitacao@camarapontenova.mg.gov.br. 

11.4.1. As dúvidas e esclarecimentos deverão ser encaminhadas via correio eletrônico, e 

as respostas serão divulgadas no sítio da Câmara na internet 

(www.pontenova.mg.leg.br), no link “Licitações”, sub-link “Editais”. 

11.4.2. Compete às licitantes o acompanhamento das informações pertinentes a esta 

licitação no sítio da Câmara, não se responsabilizando este órgão por incorreções 

decorrentes de falhas e divergências decorrentes de má interpretação das cláusulas e 

normas fixadas neste edital. 

Ponte Nova, 12 de junho de 2019. 

 

 
Claudiomiro Herneck Pires    Edinei dos Santos 

Pregoeiro       Pregoeiro 

 

 

Alan Ferreira Bemfeito 

Procurador Geral da Câmara - OAB/MG 150. 

mailto:licitacao@camarapontenova.mg.gov.br
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência 

Processo nº 05/2019 Modalidade: Pregão Presencial nº 03/2019 

 

Síntese do objeto: serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos 

condicionares de ar (ar condicionado), com manutenção periódica de prevenção e corretiva 

no caso de panes ou falhas no funcionamento do sistema, todos instalados no prédio sede 

da Câmara. 

Justificativa da contratação: Os equipamentos condicionadores de ar dependem de 

manutenção periódica, na forma como preconiza a Lei Federal nº 13.589/2018, o que exige 

a contratação de serviços técnicos adequados de forma a garantir a boa qualidade e o bom 

funcionamento dos sistemas de refrigeração instalados em todas as salas do prédio sede da 

Câmara. Os serviços incluem a manutenção preventiva, corretiva, conforme Plano de 

Manutenção Operação e Controle (PMOC) a ser elaborado pela empresa contratada. 

 

Sem prejuízo das disposições constantes do edital, notadamente quanto aos critérios para 

fornecimento, forma de pagamento e de execução, observar-se-á o seguinte: 

Critério de seleção: o critério de seleção da proposta mais vantajosa será o menor 

preço global, e a participação é exclusiva para pessoas físicas e empresas 

qualificadas como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, na 

forma como determina o art. 48, I, da lei Complementar nº 123/2006. Os profissionais 

responsáveis pela prestação dos serviços deverão possuir a devida qualificação 

técnica.  

Prazo de Execução: os serviços de manutenção preventiva serão executados 

conforme cronograma sugerido neste edital, podendo ser adaptado, nos termos do 

PMOC aprovado pela Câmara. As manutenções corretivas ocorrerão conforme 

solicitação, após prévia autorização. Os prazos de execução observação as regras 

fixadas no Plano de Manutenção (PMOC) devidamente aprovado. 

Garantia: todos os equipamentos deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias. 

As peças substituídas deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, prevalecendo, 

se for o caso, o prazo maior oferecido pelo fabricante. 

Critérios de aceitabilidade dos serviços: os serviços deverão observar as regras 

previstas pela Anvisa e pela ABNT, e devem ser executados com uso dos recursos e 

critérios técnicos que garantam maior segurança, confiabilidade, qualidade e eficiência 

do sistema de refrigeração.  

Do Pagamento: Os pagamentos pelos serviços prestados, serão efetuados no prazo 

máximo de 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal e do relatório de 

atendimento técnico, observadas as exigências do item 7 (sete) do edital. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 05/2019 Modalidade: Pregão Presencial nº 03/2019 

 

Dos Equipamentos: 

A Câmara possui 22 (vinte e dois) aparelhos condicionares de ar instalados, sendo: 

Descrição Marca Quant. 

Cassete 48.000 Btus Carrier 05 

Split 7.000 BTUs/H Eletrolux Eco Turbo 01 

Split 9.000 BTUs/H Midea 04 

Split 12.000 BTUs/H Midea 01 

Split 18.000 BTUs/H Midea 06 

Split 22.000 BTUs/H Midea 02 

Split 36.000 BTUs/H Carrier 02 

Split 60.000 BTUs/H Carrier 01 

Cortina de Ar 1,20m  EOS 04 

Cortina de Ar 0,90m  EOS 01 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços a serem prestados incluem: 

1.1. Elaboração do PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle, atendidas 

as premissas técnicas fixadas pela Anvisa e pela ABNT, sem prejuízo de outras 

normas aplicáveis à espécie, com revisão do cronograma de manutenção previsto 

neste edital. O plano deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

após assinatura do contrato, atendidas as exigências técnicas pertinentes e 

devidamente assinado pelo técnico responsável; 

1.2. Manutenção Preventiva dos equipamentos, sendo a primeira logo após a 

aprovação do PMOC e as demais conforme cronograma, observadas as 

periodicidades regulamentares; 

1.3. Manutenção Corretiva, necessária quando qualquer equipamento apresentar 

falhas de funcionamento que extrapolem aos problemas bases da manutenção 

preventiva e que não estejam acobertadas pela cobertura da garantia de peças 

e/ou serviços. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 05/2019 Modalidade: Pregão Presencial nº 03/2019 

 

1.4. Os serviços devem ser prestados de acordo com o cronograma e com as 

solicitações, observados os padrões mínimos de qualidade e eficiência, tanto dos 

serviços quanto dos materiais utilizados para manutenção. 

1.5. A manutenção corretiva, quando necessária, deverá ser precedida de relatório 

de atendimento técnico, informando os problemas encontrados, as medidas de 

correção e peças necessárias a substituir, quantidade de horas técnicas que serão 

empregadas na manutenção e o orçamento detalhado das peças (item a item) e 

dos serviços, considerando este último o valor da hora técnica contratada para o 

respectivo equipamento. 

1.6. A execução da manutenção corretiva dependerá de prévia e expressa 

autorização da Câmara, cabendo-lhe fornecer as peças necessárias à manutenção, 

conforme relação apresentada no relatório. 

1.7. Nas manutenções corretivas, a execução dos serviços deverá ocorrer no prazo 

máximo de 10 (dez) dias após a emissão da autorização pela Câmara, incluído 

nesse prazo a devida reinstalação, configuração e regulagem do equipamento, sob 

pena de multa por atraso, nos termos regulamentares. 

1.8. Nos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva também deverá ser 

verificada a situação das tubulações e demais ligações e acessórios necessários ao 

correto funcionamento dos aparelhos. 

1.9. Os serviços de manutenção preventiva de todos aqueles equipamentos 

previstos no cronograma do período de referência, deverão ser concluídos no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de inicio da execução, sob pena de 

multa por atraso, nos termos regulamentares. 

 

Da proposta de preços: 

A proposta de preços deverá contemplar os valores cobrados para os seguintes serviços: 

I – manutenção preventiva: valor fixo, por unidade de equipamento, destinado a cobrir 

as despesas de higienização geral (tanto do aparelho interno, quanto da unidade 

condensadora) e das cortinas, incluindo em todos os casos a limpeza interna e 

externa, limpeza de filtros e os ajustes de regulagem dos sistemas de refrigeração. 

II – manutenção corretiva: valor fixo, por hora técnica, referente à prestação de serviços 

de correção e/ou manutenção por defeito ou falha de funcionamento do equipamento, 

decorrentes do uso ou por falhas eletrônicas, tanto do aparelho interno quanto da 

unidade condensadora, não incluindo o valor de peças de reposição. As peças serão 

fornecidas pela Câmara, observadas as disposições do item 5.2.2 e 5.2.3 do edital. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 05/2019 Modalidade: Pregão Presencial nº 03/2019 

 

III – recarga de gás: custo fixo, por equipamento, para prestação dos serviços de 

recarga de gás, a ser realizada nos casos em que se fizerem necessários e 

previamente autorizados pela Câmara. 

 

Para fins de proposta, deverá ser considerado o seguinte cronograma de manutenções 

preventivas: 

Descrição Quant. Mês X Mês X + 4 Mês X + 8 Mês X + 9 Mês X + 12 

Cassete 48.000 Btus 05 05 05 05 - 05 

Split 7.000 BTUs/H 01 01 01 - 01 01 

Split 9.000 BTUs/H 04 04 04 02 02 04 

Split 12.000 BTUs/H 04 01 04 - 04 04 

Split 18.000 BTUs/H   07* 06 02 05 02 07 

Split 22.000 BTUs/H 02 02 02 01 01 02 

Split 36.000 BTUs/H 02 02 02 01 02 02 

Split 60.000 BTUs/H 01 01 01 01 01 01 

Cortina de Ar 1,20m  04 04 04 04 04 04 

Cortina de Ar 0,90m  01 01 - 01 - 01 

 

 

O cronograma considera os quantitativos de cada equipamento que deverá passar por 

manutenção preventiva, e leva em conta para fins de periodicidade de manutenção de 

cada equipamento o ambiente de instalação (fluxo de pessoas e horas regulares de uso). 

Para fins do cronograma, o “Mês X” representa a ocorrência da primeira manutenção 

preventiva, a ser realizada logo após aprovação do PMOC, com a manutenção seguinte 

no quarto mês subsequente à primeira (“Mês X + 4”), e assim sucessivamente, até o 

décimo segundo mês de contrato. 

O quantitativo de equipamentos que passarão por manutenção em cada mês/período 

corresponde a uma previsão estimada, havendo equipamentos que passarão por 

manutenção em todas as etapas e outros que passarão por manutenção em períodos 

intercalados. 
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ANEXO I 

Descrição do Objeto/Termo de Referência (continuação) 

Processo Licitatório nº 05/2019 Modalidade: Pregão Presencial nº 03/2019 

 

Na elaboração da proposta, a licitante deverá considerar ainda: 

1) na fixação do preço unitário da manutenção preventiva e da hora técnica para 

manutenção corretiva, o número total de profissionais e demais acessórios necessários à 

prestação dos serviços; 

2) os serviços devem ser prestados na sede da contratante e eventuais transferências 

dos equipamentos para oficinas ou centros de manutenção, dependerá de prévia 

autorização da Câmara e as despesas de translado correrão por conta da licitante 

contratada. 

3) a elaboração do PMOC deverá estar inclusa no preço, não havendo qualquer 

pagamento específico pela sua elaboração. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

                                               (nome/razão social)                          com endereço/sede na 

(Rua/Av.) _____________________________________________ n° ____________, 

(bairro) _____________________________, (cidade/UF) 

________________________________, CNPJ nº ____________________________, 

inscrição estadual n° ____________________, NIRE nº _________________, telefone 

_______________, correio eletrônico _________________________________________, 

representada por seu (cargo/função) ___________________________, o Sr.(a) 

_______________________ __________________________________, CPF nº 

____________________, nos termos do Edital referente ao Processo Licitatório nº 

05/2019 – Pregão Presencial nº 03/2019, propõe os preços e condições a seguir: 

I – Manutenção Preventiva: valor fixo, por unidade de equipamento, destinado a 

cobrir as despesas de higienização geral (tanto do aparelho interno, quanto da 

unidade condensadora) e das cortinas, incluindo em todos os casos a limpeza interna 

e externa, limpeza de filtros e os ajustes de regulagem dos sistemas de refrigeração. 

Descrição 
Quantidade de 

Equipamentos 

Quant. (Manut. 

Preventiva) 
Valor Unitário Valor Total 

Cassete 48.000 Btus 05 A 05   

Split 7.000 BTUs/H 01 B 04   

Split 9.000 BTUs/H 04 C 04   

Split 12.000 BTUs/H 01 D 04   

03 E 03   

Split 18.000 BTUs/H 01 F 02   

02 G 04   

04 H 03   

Split 22.000 BTUs/H 01 I 04   

01 J 04   

Split 36.000 BTUs/H 01 K 05   

01 L 04   

Split 60.000 BTUs/H 01 M 06   

Cortina de Ar 1,20m  04 N 07   

Cortina de Ar 0,90m  01 O 04   

VALOR TOTAL  
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Valores Unitários por extenso: 

Descrição Identificação Valor  Unitário por extenso 

Cassete 48.000 Btus A 05  

Split 7.000 BTUs/H B 04  

Split 9.000 BTUs/H C 04  

Split 12.000 BTUs/H D 04  

E 03  

Split 18.000 BTUs/H F 02  

G 04  

H 03  

Split 22.000 BTUs/H I 04  

J 04  

Split 36.000 BTUs/H K 05  

L 04  

Split 60.000 BTUs/H M 06  

Cortina de Ar 1,20m  N 07  

Cortina de Ar 0,90m  O 04  

 

II – Manutenção Corretiva: valor fixo, por hora técnica, referente à prestação de serviços 

de correção e/ou manutenção por defeito ou falha de funcionamento do equipamento, 

decorrentes do uso ou por falhas eletrônicas, tanto do aparelho interno quanto da 

unidade condensadora: 

Descrição 

Quant. Estimada 

Horas Técnicas 

“A” 

Quant. Técnicos 

Considerados 

pela Licitante 

Valor Unitário 

Hora Técnica 

“B” 

Valor Total 

“C” = “A” x “B” 

Cassete 48.000 Btus 12h    

Split 7.000 BTUs/H 03h    

Split 9.000 BTUs/H 05h    

Split 12.000 BTUs/H 05h    

Split 18.000 BTUs/H 05h    

Split 22.000 BTUs/H 03h    

Split 36.000 BTUs/H 03h    

Split 60.000 BTUs/H 04h    

Cortina de Ar 1,20m  04h    

Cortina de Ar 0,90m  03h    

VALOR TOTAL  
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Valores Unitários por extenso – Hora Técnica (manutenção corretiva): 

Descrição 

Quant. Estimada 

Horas Técnicas 

“A” 

Valor Unitário por Extenso 

Cassete 48.000 Btus 12h  

Split 7.000 BTUs/H 03h  

Split 9.000 BTUs/H 05h  

Split 12.000 BTUs/H 05h  

Split 18.000 BTUs/H 05h  

Split 22.000 BTUs/H 03h  

Split 36.000 BTUs/H 03h  

Split 60.000 BTUs/H 04h  

Cortina de Ar 1,20m  04h  

Cortina de Ar 0,90m  03h  

 

 

III – Serviços de recarga de gás: custo fixo, por equipamento, para prestação dos 

serviços de recarga de gás, a ser realizada nos casos em que se fizerem necessários e 

previamente autorizados pela Câmara: 

Descrição 
Quantidade de 

Recargas Estimadas 

Valor Unitário da 

Recarga 
Valor Total 

Cassete 48.000 Btus 05   

Split 7.000 BTUs/H 01   

Split 9.000 BTUs/H 02   

Split 12.000 BTUs/H 03   

Split 18.000 BTUs/H 03   

Split 22.000 BTUs/H 02   

Split 36.000 BTUs/H 01   

Split 60.000 BTUs/H 01   

VALOR TOTAL  
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Valores Unitários por extenso – Recarga de gás: 

Descrição Valor Unitário por extenso 

Cassete 48.000 Btus  

Split 7.000 BTUs/H  

Split 9.000 BTUs/H  

Split 12.000 BTUs/H  

Split 18.000 BTUs/H  

Split 22.000 BTUs/H  

Split 36.000 BTUs/H  

Split 60.000 BTUs/H  

 

a) Forma e Prazo de Execução: Conforme edital. 

b) Pagamento: De acordo com os serviços prestados, nos termos do edital, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias após apresentação da respectiva Nota Fiscal, conforme edital. 

c) Todas as despesas, inclusive fretes, impostos etc., estão inclusos no preço. 

d) Declaramos haver recebido da Câmara o Edital e seus anexos, estando ciente de suas 

normas e exigências, que aceitamos da forma como propostas. 

e) Dados Bancários: Banco: ............. Agência: ........................ Conta nº.............................. 

 (Local, Data) 

 

Nome por Extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 
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ANEXO III 

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob n° ________________, Insc. Estadual N° ______________, com sede na cidade de 

________________________________, na Rua/Av. ________________________ 

____________________________________, N° _______ representada pelo(a) Sr.(a) 

___________________________________________________, (citar o cargo) 

______________________________________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) 

__________________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade n° ___________________, CPF N°: ______________________, para 

representá-la perante à Câmara Municipal de Ponte Nova - MG, no Processo Licitatório 

n° 05/2019 - Modalidade Pregão Presencial n° 03/2019, podendo se manifestar, 

interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, rubricar propostas e assinar 

atas. 

 

(Local, Data) 

 

 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Identidade/CPF 

 

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

A empresa _________________________________________________________, 

CNPJ nº: ____________________________, por seu representante legal infra-assinado, 

declara para fins do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal 8.666/93, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

[   ] Ressalva entretanto que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

 

 

(Local, Data) 

 

 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Identidade/CPF 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

 

 

A empresa _________________________________________________________, 

CNPJ nº: ____________________________, por seu representante legal infra-assinado, 

declara, para os fins que se fizerem necessários e nos termos da legislação vigente, não 

existir motivos ou razões que a impeçam de contratar com órgãos ou entidades públicas. 

Declara, ainda, que seus sócios não estão impedidos de contratar com a administração 

pública, seja por decisão judicial ou administrativa, tampouco incorrem nas hipóteses 

legais de vedação à participação em quadro societário de empresas. 

Declara também que atende aos requisitos de habilitação previstos no Edital referente ao 

Processo Licitatório nº 05/2019, Modalidade Pregão Presencial nº 03/2019. 

 

 

(Local e data) 

 

 

 

Nome por Extenso/Assinatura 

Cargo do Responsável/CPF 

 

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MEI, 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

__________________(nome/razão social)_________________, CPF/CNPJ nº 

____________________, com sede na _____________________(endereço completo – 

Rua/Av, nº, bairro, CEP, cidade, UF)_______________________, por intermédio de seu 

representante legal por seu representante legal infra-assinado, declara, para fins do 

disposto no Edital de Licitação referente ao Processo Licitatório nº 05/2019 – Pregão 

Presencial nº 03/2019, sob as sanções administrativas e penais cabíveis, que esta 

empresa, na presente data é considerada: 

[     ] MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006; 

[     ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006; 

[     ] MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 

Declaramos, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

(Local e data) 

 

Nome por Extenso/Assinatura 

Cargo do Responsável/CPF 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob n° ________________, Insc. Estadual N° ______________, com sede na cidade de 

________________________________, na Rua/Av. ________________________ 

_______________________________, n° _______ bairro 

___________________________, CEP ___________________, cidade/UF 

____________________________, representada pelo(a) Sr.(a) 

___________________________________________________, (citar o cargo) 

______________________________________________, CPF nº 

______________________, RG nº _____________________________, declara, para 

fins de participação na licitação promovida pela Câmara Municipal de Ponte Nova - MG, 

Processo Licitatório n° 05/2019 – Pregão Presencial n° 03/2019, que atuará como 

responsável técnico para execução dos serviços o sr. _______________________ 

____________________________, profissão __________________________, registrado 

no Conselho de Classe ________________ sob o nº ___________________, CPF nº 

______________________, telefone _________________, residente e domiciliado na 

Rua/Av. ___________________________________________________________, n° 

_______ bairro ___________________________, CEP ___________________, 

cidade/UF ____________________________. 

 

(Local e data) 

 

Nome por Extenso/Assinatura do Representante legal do licitante 

Cargo do Responsável/CPF 

 

 

Nome por Extenso/Assinatura do Responsável Técnico Indicado 

Registro Profissional/CPF do Responsável Técnico 
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ANEXO VIII 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MINUTA 

 

Pelo presente instrumento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PONTE NOVA, através 

da CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, com sede na Av. Dr. Cristiano de Freitas 

Castro, 74 - Centro, Ponte Nova - MG, inscrita no CNPJ sob nº 21.087.648/0001-17, Insc. 

Estadual „isenta‟, representada pelo Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, 

neste ato denominada CONTRATANTE, e de outro a empresa _____________________ 

_________________________, com sede _____________________________, inscrita 

no CNPJ sob nº ____________________, Insc. Estadual nº _________________, 

representada pelo Sr. ___________________________________, denominada neste ato 

CONTRATADA, decorrente de licitação Processo Nº 05/2019  - Pregão Presencial nº 

03/2019, têm justo e contratado o seguinte, mediante as cláusulas e condições 

constantes no seu respectivo EDITAL, e as cláusulas descritas abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, de execução de serviços de manutenção de 

aparelhos condicionadores de ar, nos termos do edital de licitação e da proposta 

comercial que deram origem ao presente contrato, que passam a integrar o presente 

instrumento, incluindo: 

I – elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, 

nos termos da legislação pertinente; 

II – manutenção preventiva: consistindo em higienização geral (tanto do 

aparelho interno, quanto da unidade condensadora) e das cortinas, incluindo em todos os 

casos a limpeza interna e externa, limpeza de filtros e os ajustes de regulagem dos 

sistemas de refrigeração; 

III – manutenção corretiva: referente à prestação de serviços de correção 

e/ou manutenção por defeito ou falha de funcionamento do equipamento, decorrentes do 

uso ou por falhas eletrônicas, tanto do aparelho interno quanto da unidade condensadora; 

IV – recarga de gás, a ser realizada nos casos em que se fizerem 

necessários e previamente autorizados pela CONTRATANTE. 

1.2 – Não se inclui no objeto o fornecimento peças para manutenção, a 

serem fornecidos pela CONTRATANTE, conforme previsto no respectivo edital. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO 

2.1. As autorizações de execução dos serviços serão expedidas pela 

Câmara, podendo ser entregues à licitante, pessoalmente, mediante recibo, ou 

encaminhadas por meio eletrônico. 

2.1.1. Após assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o PMOC - Plano de Manutenção, Operação e 

Controle, atendidas as premissas técnicas fixadas pela Anvisa e pela ABNT, sem 

prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie, com revisão do cronograma de 

manutenção previsto neste edital, devendo o plano ser aprovado pela Câmara. 

2.2. A prestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com cronograma 

preestabelecido e aprovado no PMOC, além dos atendimentos específicos no caso de 

falha ou pane de qualquer equipamento, mediante prévia solicitação da CONTRATANTE, 

sempre em horários previamente agendados entre as partes. 

2.2.1. Os serviços devem ser prestados de acordo com o cronograma e 

com as solicitações, observados os padrões mínimos de qualidade e eficiência, tanto dos 

serviços quanto dos materiais utilizados para manutenção. 

2.2.2. A manutenção corretiva, quando necessária, deverá ser precedida 

de relatório de atendimento técnico, informando os problemas encontrados, as medidas 

de correção e peças necessárias a substituir, quantidade de horas técnicas que serão 

empregadas na manutenção e o orçamento detalhado das peças (item a item) e dos 

serviços, considerando este último o valor da hora técnica contratada para o respectivo 

equipamento. 

2.2.3. A execução da manutenção corretiva dependerá de prévia e 

expressa autorização da CONTRATANTE, cabendo-lhe fornecer as peças necessárias à 

manutenção, conforme relação apresentada no relatório. 

2.2.4. Nas manutenções corretivas, o início e término dos serviços deverá 

ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da autorização pela Câmara, 

incluído nesse prazo a devida reinstalação, configuração e regulagem do equipamento, 

observado o disposto no subitem 2.2.7. 

2.2.5. Nos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva também 

deverá ser verificada a situação das tubulações e demais ligações e acessórios 

necessários ao correto funcionamento dos aparelhos. 

2.2.6. Os serviços de manutenção preventiva de todos aqueles 

equipamentos previstos no cronograma do período de referência, deverão ser concluídos 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de inicio da execução, sob pena de 

multa por atraso, nos termos regulamentares. 

2.2.7. Os prazos de execução dos serviços considerar-se-ão suspensos 

quando houver peças a serem fornecidas pela CONTRATANTE, continuando sua 

contagem com a disponibilização dos materiais para a CONTRATADA. 
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2.3. Nas manutenções preventivas e corretivas, será de responsabilidade 

da CONTRATADA o recolhimento e a recarga de gás, somente sendo remunerada a 

recarga quando não decorrer do procedimento normal de higienização. 

2.3.1. As recargas de gás, quando necessárias e autorizadas, deverão ser 

realizadas durante as manutenções preventivas ou corretivas, conforme o caso, sem 

prorrogação do prazo de execução da respectiva manutenção. 

2.3.2. A CONTRATADA deverá proceder a montagem e configuração dos 

equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento após a manutenção. 

2.3.3. As peças e materiais de substituição deverão ser sempre novos e 

entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, conforme praxe do 

fabricante, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e 

integridade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, e deverão 

estar acompanhados de cabos e demais acessórios necessários ao correto 

funcionamento. 

2.3.4. Todos os materiais utilizados na instalação, sem exceção, deverão 

ser sempre novos e de primeiro uso, estar em plena conformidade com as especificações 

de fabricação, uso e finalidades, além de atender as normas técnicas dos órgãos de 

controle (Inmetro, ABNT etc.). 

2.4. Durante a vigência da garantia, deverá ser fornecida a manutenção e 

substituição das peças que tenham sido objeto de substituição/manutenção e venham a 

apresentar defeito ou falha, devendo a CONTRATADA realizar a substituição dessas 

peças e/ou componentes avariados durante o prazo de garantia dos serviços sem ônus 

para a Câmara. 

2.4.1. Durante o prazo de vigência da garantia dos serviços, na hipótese 

de falha ou defeito que impeça o uso do equipamento, caberá à CONTRATADA sua 

manutenção imediata, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o chamado. 

2.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em 

parte, as peças e/ou  serviços prestados que não atendam as especificações constantes 

deste edital ou que estejam em desacordo com a proposta, ou que sejam incompatíveis 

com os fins solicitados, cabendo à CONTRATADA sua correção imediata, no prazo 

máximo de 2 (dois) dias, sem custos adicionais, sob pena de multa por atraso e/ou 

suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades previstas no edital de licitação 

que originou este instrumento. 

2.5.1. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades por 

possíveis falhas ou defeitos observados após o recebimento dos serviços. 

2.6. De todos os atendimentos realizados, deverá ser emitido relatório 

técnico detalhado, indicando os problemas encontrados, os serviços e intervenções 

realizados e as peças substituídas. 
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2.6.1. Todos os relatórios e medições de serviços deverão ser previamente 

aprovados pela CONTRATANTE, devendo os relatórios ser apresentados sempre em 2 

(duas) vias, devidamente assinados e rubricados em todas as suas páginas. 

2.7. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência do contrato 

decorrente da presente licitação, as condições de habilitação previstas no edital de 

licitação, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual. 

2.7.1. A substituição dos responsáveis técnicos indicados pela 

CONTRATADA dependerá de prévia anuência da CONTRATANTE, exigindo dos novos 

profissionais, no mínimo, os mesmos requisitos necessários para a habilitação previstos 

no edital que originou o presente instrumento, inclusive quanto a apresentação de 

atestados técnicos. 

2.8. A fiscalização da execução da proposta e deste contrato ficará a cargo 

de servidor designado pela CONTRATANTE. 

2.8.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar e supervisionar 

a execução dos trabalhos, em quaisquer de suas fases, podendo inclusive determinar a 

suspensão de etapas quando detectada divergência com o pactuado. 

2.9. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a relação de 

funcionários utilizados na execução dos serviços, de forma a garantir o controle de 

acesso aos setores da Câmara, atualizando-a sempre que houver mudanças no quadro 

de funcionários, bem como da Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente 

quitada, sob pena de suspensão do contrato e dos pagamentos. 

2.9.1. Os empregados utilizados na execução dos serviços deverão estar 

devidamente uniformizados e identificados com crachá, bem como deverão fazer uso 

regular de equipamentos de proteção individual e segurança, sob pena de multa de 1% 

do valor do contrato, exigida, na primeira ocorrência, após notificação prévia de 

descumprimento e não correção no prazo de 12 (doze) horas, e nos casos de 

reincidência, no ato de notificação. 

2.10. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE relatórios 

fotográficos dos serviços de manutenção executados, com o intuito de atender as 

exigências e disposições contidas nas Instruções Normativas nº 09/2003, 06/2013, e 

Resolução nº 13/2013, todas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

disponíveis para acesso pela licitante no portal do TCE-MG na rede mundial de 

computadores, no endereço www.tce.mg.gov.br. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 

3.1. O pagamento pelos serviços de manutenção preventiva será efetuado 

de acordo com os serviços prestados e mediante a emissão do relatório de atendimento 
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técnico, no prazo máximo de 10 (dez) dias após aprovação dos serviços e apresentação 

da nota fiscal. 

3.2. Os serviços de manutenção corretiva, quando requisitados e 

autorizados, serão efetuados mediante a emissão do relatório de atendimento técnico, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias após aprovação dos serviços e apresentação da nota 

fiscal. 

3.3. Os relatórios de atendimento técnico das manutenções preventivas e 

corretivas deverão conter a identificação de cada equipamento e detalhar todas as 

intervenções realizadas, peças substituídas ou reparadas e demais informações 

necessárias a caracterizar os serviços executados. 

3.3.1. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação pela 

CONTRATADA de regularidade para com o Fundo de Garantia – FGTS e com a 

Previdência Social, nos termos da legislação vigente, bem como do pagamento de 

funcionários utilizados na execução dos serviços, através de encaminhamento de cópias 

legíveis da folha de pagamento do último mês vencido, além das guias de recolhimento 

das contribuições e encargos sociais (INSS e FGTS) exigíveis na data de apresentação 

da nota fiscal. 

3.4. O valor total a pagar pelos serviços prestados será equivalente a: 

I – pelos serviços de manutenção preventiva, ao produto do número de 

manutenções realizadas e o valor unitário devido pela manutenção, fixado na proposta e 

constante do anexo único deste instrumento; 

II – pelos serviços de manutenção corretiva, ao produto do número de 

horas técnicas efetivamente utilizadas e o valo unitário da hora fixado na proposta e 

constante do anexo único deste instrumento; 

III – pelos serviços de recargas de gás em caráter corretivo, ao produto do 

número de recargas realizadas e o valor unitário da recarga do respectivo equipamento, 

constante do anexo único deste instrumento. 

3.4. A CONTRATADA fica sujeita à retenção devida para o INSS, Imposto 

de Renda e ISSQN, nos termos da legislação tributária. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR 

4.1. O valor total do contrato é de R$ __________, incluídos os tributos, 

encargos, fretes, seguros e demais ônus que existirem para a perfeita execução do 

objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento, podendo ser 

reajustados nos termos da CLÁUSULA QUINTA. 
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4.2. O valor unitário dos serviços a serem prestados, observará a tabela 

constante do anexo único deste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DO PREÇO 

5.1. Durante o prazo de vigência do contrato o preço será fixo, não sendo 

permitido qualquer reajuste, salvo na ocorrência de fato econômico superveniente que 

implique aumento real dos custos da CONTRATADA, que deverá ser pleiteado mediante 

requerimento formal. 

5.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta, 

os preços poderão ser reajustados pela aplicação do INPC (IBGE) acumulado no período 

de vigência do contrato, ou no caso de extinção do índice, do que vier a substituí-lo ou, 

subsidiariamente, pela aplicação do IGP-M (FGV), observado, ainda, como preço 

máximo, os preços médios de mercado. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS 

6.1. O presente contrato rege-se pelas normas constantes das Leis 

Federais nos: 8.666/93 e 8.078/90, as normas e condições do respectivo edital cujo 

processo licitatório originou o presente instrumento e as suas demais cláusulas, além de 

outras disposições atinentes à espécie. 

6.2. Os casos omissos decorrentes da execução do presente contrato 

serão resolvidos com base nas disposições do Edital cujo processo originou este 

instrumento, as disposições das Leis 8.666/93 e 8.078/90, além das normas fixadas pelo 

CREA e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código 

Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

7.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão 

à conta de dotação orçamentária constante do orçamento vigente sob a seguinte rubrica: 

Órgão..............: 01 - Poder Legislativo 

Unidade............: 01 - Câmara Municipal 

Funcional..........: 01122.0047.6003 Manut. Ativ. Administrativas 

Natureza da Despesa: 33903600 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Física 

Natureza da Despesa: 33903900 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

8.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste 

contrato ou das obrigações assumidas caracterizará o inadimplemento da 

CONTRATADA, sujeitando-a às penalidades de advertência e/ou multa, previstas no 

Edital de licitação que originou este instrumento, observado o artigo 16 do Decreto 
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Municipal do Poder Executivo Nº: 4.988 de 24/08/2004, sem prejuízo das demais sanções 

aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

9.1. No prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do 

presente contrato, a CONTRATADA, sob pena de rescisão e multa, prestará garantia no 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste instrumento, aplicando-se o 

disposto no art. 56, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.2. Optando a CONTRATADA por caução em dinheiro deverá ela ser 

recolhida em favor da Câmara Municipal, mediante depósito em conta corrente específica 

indicada pela CONTRATANTE para este fim. 

9.3. Em se tratando de fiança bancária, deverá ser prestada por banco 

comercial, contendo: 

I - prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do 

contrato acrescido de 60 (sessenta) dias, devendo ser o prazo tempestivamente 

renovado, se estendida ou prorrogada a vigência contratual; 

II - expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o 

pagamento à CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, caso o 

afiançado não cumpra suas obrigações; 

III - renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos 

previstos nos artigos 827 e 838 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

IV - cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 

9.4. O seguro-garantia, se for o caso, deverá ser apresentado com prazo 

de validade correspondente à vigência do Contrato acrescido de 60 (sessenta) dias, e 

garantir todas as obrigações assumidas, inclusive aquelas relativas às consequências de 

inexecução e rescisão contratual, multas e penalidades. 

9.5. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não 

efetuados pela CONTRATADA referentes a prejuízos ou danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, além de toda e qualquer multa contratual, débitos da 

empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o 

presente contrato (INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transporte, vales-refeição, 

verbas rescisórias etc.). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do 

CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse púbico assim o exigir, sem 

que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas 

na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 11.1. O presente instrumento terá vigência inicial de 12 (doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura, podendo vir a ser alterado ou aditado até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento), podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ponte Nova para dirimir as 

questões resultantes do presente contrato renunciando a qualquer outro. 

 

Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. 

Ponte Nova, ........ de .................... de ........... 

 

Presidente da Câmara   Representante Legal da Contratada 

 

Procurador Geral da Câmara 

 

 


