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P
EDITAI,
PREGÃO PRESENCTAL N" 063/20T8-CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
ÓncÃo INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde SEMUS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3 I .01 .0091/2018
DATA DE RECIBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 28 de Junho de 2018, às
l{:00h (quatorze horas). Caso ocorra ponto Íàcultativo ou outro impedimento legal. a presente
licitação será realizada no prinreiro dia útil subseqüc-nte.

A

Pref'eitura Municipal

dc Irnperatriz

- MA. através

da Pregoeira Oiicial e Equipe de Apoio

signados pela Porlaria N" 6285, de 3 | de .janeiro de 20 J 8, publicada no dia 03 de levereiro de 201 8.
torna púrblico, para conhecimento dos interessados. que realizará ejulgará a licitação acirra indicada e
receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÀO na Rua Urbano Santos, n" 1657,
llairro Juçara, Imperatriz /MA. regido pela [,ei Federal n" 10.520, de l7 de .julho de 2002, Decreto
Mtrrricipal n' 22/2007, Lei Complementar n' I 2-.1, de l4 de dezembro de 1002. alterada pela Lei
Complementar rt' I'17- de 07 de agoslo de 2014. Decreto Federal no 8.5i8- de 06 de outubro de 2015 e
por este Edital e seus ânexos, aplicando-se subsidiariamente. no que couberenr. as disposições da Lei
n." 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:
de

I. DO OBJETO
1.1. Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Instalação. Manutenção, Assistência Técnica,
operação diária e manutenção ern caráter prevenlivo e corretivo, com fornecinrento integral de Peças,

Materiais. Mão de Obra e componentes dos aparelhos de condicionamento de ar. tipo "Split". Ar
Condicionado de janela. Geladeiras, Freezer, Frigobares, Bebedouros e Cortina de ar tipo "Split", nas
coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
1,2. \/alor global estimado para a contratação: R$ 2.375.975,52 (Dois milhões, trezentos e setentâ
cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

e

I.J . DOS SERVIÇOS, f,SPECIFICAÇOES f, QUANTIDADES PARA MANUTENÇAO
1.3.1. Quantidades e especificações contidas neste Edital

e Termo de Referência.

L3.2. Diretrizes técnicas gerais
1.3.2.1. Todos os sistemas de refrigeração/climatização devem estar enr condições adequadas de
limpeza. manutenção, operação e controle, observadas as determinações abaixo relacionadas. visando
à prevenção de riscos à saúde dos ocupantes.

a) Limpar os componentes do sistema de refrigeração/climatização, tais como:

bandejas,

serpentinas. umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou multiplicaçào
de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade.

b) Verificar, periodicamente, as condições fisicas dos filtros e mantê-los em condições

de

operação. Promover a sua substituição quando necessária;

c)

Restringir a utilização do compartimento onde está instalada a caixa de mistura do ar de retorno
e ar renovação ao uso exclusivo do sistenra de climatização sendo proibido conter no mesmo
compartimento materiais. produtos e utensílios:

d)

Presen,ar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes e\ternâs que apresentem
riscos à saúde hurnana:
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e) Descartar as sujidâdes sólidas, retiradas do sistema de climatização após a limpeza,
acondicionadas em sacos de malerial resistente e porosidade adequada. para evitar o
espalhamento de partículas inaláveis.

1.3.3. Manutenção Preventiva
I

.3.3.1 . A assistência técnica prevcntiva consistirá em procedimentos de manutenção visando prevenir

situações que possam gerar falhas ou defeitos, a conservação e o perfeito funcionamento dos
equipanleDtos, observando-se as periodicidades constantes no Termo de Referência, bem como
recolnendar a SEMUS eventuais providências, sob seu controle, que possam interferir no desempenho
dos mesnros.

1.i.i.2. Constarão da nranutenção preventiva. entre outros procedinrentos necessários à conservaçào

e

ao perÍ'eito funcionamento dos equipamenlos. os seguintes serviços:

a) marrutençào de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento
tlos equipamentos:
lirnpeza geral dos equipamentos:
c) lubrificagão geral dos equipamentos:
d) conferência e reposição do gás refrigerante e de outros tipos de gases. de modo a garantir a carga
térrnica necessária ao rendimento otimizado dos equipamentos;
e) manutenção dos dutos de ar e de todo o sistema de drenagem da água de condensação;
f) leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para se
caracterizâr o bom ou mau Íuncionamento de todos os equipamentos.

b)

1.3.3.3. A manutenção prevenliva deverá ser feita independentemente de ter halido manutençào
corretiva no periodo. devendo ser emitido relatório de âtendinrento especiÍico para cada tipo de
manutenção.

l.i.-1. Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações da SEMUS. quantas vezes forem
necessárias. sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação por quebra do equipamento.
ou quando for detectada a necessidade de recuperação corretiva no período. devendo ser emitido
relatório de atendimento específico para cada tipo de manutenção.
l.-1.5. No caso do Hospital Municipal de Imperatriz e Hospitâl Infantil de lmperatriz. a manutençào
consistirá tambérn aos chamados de sobreaviso em regime de 24 (vinte e quatro) horas em caso de
paralisação do equipamento por qllebra ou quardo for detectada a necessidade de recuperaçào
corfetiva no período, caso haja necessidade de remoção do equipamento para a con'eção, deverá ser
suhstituído imediatamente por novo equipamento até que o mesmo retorDe ao local de origem.

l.-i.6. Considerações Gerais

1.i.6.1. Os preços apresentados pela CONTRATADA deverão cobrir todos os custos dos sen,iços.
o fornecimento de rnão de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes,
ferranrentas e equipamentos, transpoíes, operacionalidade de automaçâo, fretes, remoção de móreis.
rnáquinas ou equipamentos para execução dos sen'iços e seu reposicionanrento no local. limpeza do
ambiente, enfim, tudo o que for preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos serviços
abrangendo

solicitados.

I.4.

DOS OBJETOS. ESPECIFICAÇÔES E QUANTIDADES PARA INSTALAÇÃO

1.4.1. Os objetos, especificações e quantidade estão claramente descritos na planilha constante neste
-l'ermo
Edital e
de Referência.
1..1.2. Cada conjunto (aparelho instalado) deverá ser complementado com os seguintes acessórios e
materiais de instalação:
a) Suporte para as unidades evaporadoras:
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b)

Suporte para as unidades condensadoras;

c)

Linha de sucção;

d) Linha de líquidor
e) Isolamento térmico:

Í)

g)
à/

Interligações elétricas:
Pontos de força trifásicos e monofásicos j untos ás unidades condensadoras e evaporadoras;
Pontos de dreno.

I.5 _ RoTINAS BÁsICAs

DE MANUTENÇÃo Dos SISTEMAS DE

CLIMATIzAÇÃo/REFRIcERAÇÃo

1.5.1. Manutenção Preventiva: Realizar todos os equipamentos da sede da SEMUS e Coordenações.

1.5.2. No Caso do HMI e HII a Manutenção, nos aparelhos da UTI, Centro Cirúrgico, Sala de
Isolamento, e Centro de Material e Esterilização. ou outras salas que por eles são julgadas vitais para
que o ar permaneça limpo.

1.5.i. Para a Manulenção PreventiVa a contratada deverá adotar os seguintes procedimentos:

a) Verificar e elirninar a sujeira, danos e corrosões no gabinete, na moldura e na bandejai
b) VeriÍicar a operação de drenagem de água na bande.ial
c) Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está preservado ou se nào
contér'n bolor)l

d) Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete:
e) Layar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem uso de

Í)

produtos

desengraxantes e corrosivos;
l"impar o gabirrete do condicionador;

L5.3.I. Nos Íiltros de ar:

a) Verificar e eliminar as frestas dos filtros:
b) Verificar e eliminar, danos e conosào:
c) Limpar o elemento filtrante:
1.5.3.2. Nos ventiladores:

a) Verificar e eliminar a sujeira, danos e corrosão:
b) Verificar a firação:
c) [-ubrificar;
d) Veriticar e eliminar ruídos:
e) Verificar tensão das correias e corrigir. se for o caso;

t)

Verificar vazamentos nas ligações flexíveis;
g) Verificar a operaÇão dos amortecedores de vibração;
h) Verificar a instalação dos protelores de polias e correias;

i)
j)

\'eriÍlcar a operação dos controles de vazão:
Verificar a drenagem da água:
k) l-impar interna e e\ternamente a carcaça e o rotor.
l) Verificar partida do compressor;
m) Manutengão do sistema elétrico de alimentação, com reaperto das ligações elétricas;
n) Verificar, Iimpar e corrigir defeitos nas serpentinas evaporadoras e condensadoras:
o) MediçÕes de temperatura em 'C (grau Celsius), corrente A (ampere) e Tensão em V(volts):
p) Serviços de Recuperação das unidades. naquilo que se encontra fora da normalidade. como
reparar vazamentos nas tubulações de gás. colocação de gás relrigerante e óleo lubrificante

q)

r)

quando for o caso:
F'azer leitura das temperaturas do Bulbo Seco e Bulbo Umido para avaliação de rendimento;
À'ledição e Registro de vazão de ar dos equipamentos para avaliação de rendimento;
J
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Mcdição e registro da umidade relativa do ar;

Aprcsentação de relatório mensal completo

e

legÍvel, descrevendo os procedimentos dos

trabalhos e\ecutados conforme exigências descritas e necessidades verificadas.

- Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações da SEMUS
suas coordenações" quantas vczes forem necessárias, sem qualquer ônus adicional. sempre que
houver paralisação por quebra do equipamento, ou quando for detectada a necessidade de recuperaçào.
substituição de peças ou para a correção de defeitos detectâdos durante a mânutenção preventi\a ou
que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos.
1.5..+. Manutenção Corretiva

e

1.5.5. A Conratada se obrigará pelo fomecimento de todo o instrumental. equipamentos de proteçào
individuais (EPI's), ferramentas e mão de obra especializada e necessária para a execuçâo dos

serviços.
1.5.6. Peças

1.5.6.1. Será de respon sabilidade da Contratada

o

fornecimento de todas e quaisquer peças

e

colnporlentcs. cuja substituição se faça necessária para o perleito Íuncionamento dos equiparnentos.
1.5.6.2. As peças deverão ser substituídas por outras novas, com garantia e em confonnidade com as
recomendações do fabricante.
1.5.7. Material de Consumo

1.5.7.l. Scrá de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de consumo necessários
à execução dos serviços. tais corno: materiais de limpeza, de lubrificação, eslopas, soldas, espumas
para ledação. produtos de pinturas. gás de refrigeração, etc.

l.5.7.l.lrxlos os produtos utilizados na Iinrpeza dos componentes dos sistenras de ar condicionado
rleverrr ser biodegradáveis e devcnl estar devidanrente registrados no Ministério da Saúde para esse
linr.
2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços. 'fermo de Referência.

b) Anexo II - Modelo de Carta Credencial.
c) Anexo III - Minuta do Contrato.
d) Anexo IV - Declaração a que alude o aÍ. 27', V, da Lei n.' 8.666/93.

e) Anexo V
Habilitação.

- Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os Requisitos

de

3. DO SUPORTE LEGAL
3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n" 10.520, de 17 dejulho de 2002. Decreto Municipal n'
0222007. Lei Cornplernentar 123106 e alterações. por este Edital e seus ar)exos. aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem. as disposições da Lei n' 8.666193 e respectivas alterações, além
das denrais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte integrante da mesma. independente
de transcrição.

{. DA DOTAÇAO ORÇA}IENTARIA
.1.1. As dcspesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias

I r.00 r. I 0.t02.0090.2627
Projeto 'At iv idade: Atendimento Hospitalar UPA/São José
i.1.90.i9.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 1330

fonte: 86
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.10.302.0090.2282

Projeto,'Atividade: Manutenção do Serviço de Atendimento móvel de urgência- SAMU
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa:

Fonte: 86

l22l

.10.i02.0 t 25.227.1
ProjetorAtividade: Manutenção das Atividades e Projetos do HMI , Hl de lmperatriz
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
3 I .001

[]()ntc: 86

Despesa: 0995

i

I.001. l0.t0t.0086.2263

Projeto,'Atividade: Promovendo a Saúde na Atenção básica
3.3.90.39.99 C)utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa:

I onte: 86

ll03

3 I .00 | . 10.305.009,1.2603

Projeto,'Atividade: Vigilância Epidemiológica em Saúde
3.3.90.i9.99- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Funte: 86

Despesa: 1070

I

i

1.001. 10.i04.0094.25 r5

I Pro;eto etir idade: Vigiláncia Sanirária e Ambienral
| :.;.o0.:o.oo - 6rtros Sen iços de lerceiros - Pessoa

I ronte: so

Jurídica.

Despesa: :q70

3 1 .00

r.

r0.302.0 r27.26 t.1

Projeto,'Atividade: Programa de Qualificação do CAPS ( saúde mental)
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
Despesa: I I95

Fonte: 86

l. 10.i0?.0 I 27.2620
ProjetoiAtividade: Assistência Hospitalar/Dermatológico e CEMI
i.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
3 r.00

Fonte: 86

Despesa: 1280

i l.00r.

r0.305.0094.25 l4
Pro-ieto/'Atividade: Centro de Controle de Zoonoses
3.3.90.i9.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 86

Despcsa: 2961

i 3 1.001.10.i02.0127.2271
I eroletolAtiridade: Manutenção do Centro de reÍ'erência em saúde do trabalhadori.i.90.iq.qs Ourros Serviços de Ierceiros - Pessoa Juridica.
] Despesa: 2944
3

CEREST

Fonte: 86

r.00r. I 0.305.0094.2330

Projeto/Atividade: Laboratório Municipal de Endemias,/HANSENIASE

3.3.90.39.99 Outros Serviços

de Terceiros

-

Pessoa Jurídica.

Fonte: 86

Despesa: 1267
t.00 l. 10. | 22.0083.2606
Projetor'Atividade: Manutenção das Atividades- Assessoria e Projetos Especiais - SEMUS
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
Despesa:0969
3

3 t .00 t . t

Fonte: 86

0.302.0 I 27 .227 1

Projeto/Atividade: Tratamento fora do Domicilio- TFD
-1.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

Fonte: 86

Despesa: 3025

I

I.001. 10.303.0r 27.22q3
Projeto Atividade: Centro de Especialidades Odontológicas- CEO
i.1.90.39.99 Outros Serviços de ferceiros - Pessoa Juridica.
Despcsa: 2993

n' 1657 Bairro Juçara, lmperatrizM^
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P

3 | .001 . 10.305.009.1.2302

Projeto/Atividade: Ações DST/HlV/AIDS/HEPATITES VIRAIS
de Terceiros - Pessoa Juridica.

Fonte:86

3.3.90.39 Outros Serviços
Despesa: 1584

i

r.00r. t0.306.0094.2303
ProjetolAtividade: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

I

Fonte: 86

Despesa: 1296
I. I 0.302.0127.2479
Plojeto 'Atividade: Centro de Referência da Saúde da Mulher- CRSM
3.i.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Dcspesa: 2937
3 1.00

Fonre:86

r.00r. r0.302.0r27.2509
ProietolAtividade: FAEC- Manutençâo dos Serviços de Hemodiálise
i.i.90.i9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
3

Fonte: 86

Dcspesa: 3009
3 r .00 I . 10.30 t

.0085.2608

Projeto,/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do Centro de Atençào Farmacêutica -

CAF

Fonte: 8(r

3.3.90.39 Outros Serviços
Despesa:

de Terceiros - Pessoa Juridica.

l0l9

1.001 I 0.302.0 121.26 t1
Projetor'Atividade: Manutençào do Serviço Centro Medico Municipal
3.i.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

3

Despesa: 1226
I 1.00r. r0.302.0127.26t9
Pro-ieto/Atividade: Manutenção Passos que Salvam-Tratamento oncológico pediátrico
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 1237

<. DA

i

Fonte:

s6

] ron,., eu

I

I

PARTICIPAÇÁO

5.1. Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade compâtível com o
e que atendam a todas as exigências deste Editâl e seus anexos. inclusive quanto à
documenÍação e requisitos mínirros de classificação das propostas, e se apresentarem ao Pregoeiro(a)
no dia. hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

objeto

5.2. Não poderão participar destâ licitação empresas:
5.2.1. Cuja falência tenha sido decretada eÍn concurso de credores, em dissolução. em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda empresas estrangeiras
que não funcionem no país.
5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Adrninistração Pública Municipal ou
tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ainda
que tal :ato se dê após o início do certame.

5.2.3. Que tenham sócio-gerente. diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo com servidor do
rnLrnicípio.
5.2..1. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.2.5. Das quais participem. seja a que títulô for, servidor público municipâl de Imperatriz.
5.2.6. Pessoas Físicas.

6
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6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. As licitantes deverão se apresentarjunto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante. portando
seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial assinada pelo
representante legal da empresa. com finna reconhecida em cartório. podendo ser utilizado o modelo do
Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em DoÍre
da licitante, respondendo por sua representada. comprovando os necessários poderes para formular

verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou âpresentâr razões de recurso,
assinar a atâ e prâticâr todos os demais atos pertinentes ao presente cêúame.
No caso de titular. d iretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade juntamente
corn Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a mesma.
6. L i .

6.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor. devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais. e, no caso de sociedades por
açr)es. acompanhado de documentos de eleições de seus adm in istradores, quando o licitante for
representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade
.juríd ica.

6.1.1. As pafticipantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes. Declaraçâo
de Ciôncia e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o modelo do

Anero V do Edital.
6.1.4. Fica facultado às panicipantes apresentar Certidão Simplificada dâ Junta Conrercial do Estado.
para demonstrarem sr.ra condição de ME ou EPP
6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentâdos a(o) Pregoeiro(a)
fora dos envelopes. poderão ser apresentados em original. os quais farão parte do processo
licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente. ou publicação em
órgão da irnprensa oficial. observados sempre os respectivos prazos de validade.

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadâs de praticar os âtos descrito no item 6.1.
6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representanle para se
rnanilàstar em non]e do representado. vedada a participação de qualquer interessado representando
nrais de um lic itante.
6.-1.

As licitantes que dese-iem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de Recebimento)

deverào remetê-los ao endereço corstante do preâmbulo desse edital, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a)
mun ic ipa l.

6.5. Somente serão aceitos conro válidos os envelopes enviados pelo coneio. que comprovadamente
I'orcm lecebidos antes do inicio da sessão.

6-6. Poderá haver substituição do representante legal

a

qualquer tempo, bastando, para tal.

cornunicação escrita da Iicitante. que deverá ser apresentada pelo novo representante em ternpo hábil.
7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS

DIi PEQUENO PORTE

7.1. Por ftrrça da Lei Corr.rplerlertar n' 123/06 e do afi. 34 da Lei n' 11.488/07. as Microempresas MEs, as Empresas de Pequeno Pone - EPPs e as Cooperalivas a estas equiparadas - COOPs que
tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a)

as licitantes que se enquadrem na condição de ME. EPP ou COOP. e que eveDtualmente
possuarn alguma restriçào no tocânte à documentação relativa à regLrlaridade llscal, deverào
consignar tal informação expressamerrte na declaração prevista no item 6.1.1:
7
Rua Urbano Santos. n' 1657 Baino Juçara. lntperatrizMA
CEP 65.900-505 Ê-rnail: cplimperatriz(dhotmail.com

.\

\_

.*',
.:*tl

b)

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITT]RA MT]NICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

415

no nromento da oportuna fase de habilitação. caso a licitante detentora da melhor proposta
seia uma ME, EPP ou COOB deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a
documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal
apreselrtem algurna restrição, bem como algunra espécie de documento que venha comprovar
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou
COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por
MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5yo (cinco por cento) superiores a melhor proposta
classificada.

7.2. Parâ efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte modo:

a)

a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o enceramento dos lances. sob pena de
preclusão;

b)

c)

a rova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela considerada
vencedora do ceíame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da
detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja aceitável e a
licitante atenda às exigências habilitatórias:

nào ocorrendo a contratação da ME- EPP ou COOP, na forma da alínea anterior. serào
convocada as MEs. EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício
do mesrno d ireito:

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se encontrem
enquadradas no itenr 7.1.. alíneâ'c', será realizado sorleio entre elas parâ que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor ofeúa;

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1.. alínea'c'. o ob.jeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certamel

l)

o procedimento acima

somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido

apresentada por ME, EPP ou COOP
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1

. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa

as seguintes informações:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão no 063/2018-CPL
Rua Urbano Santos. no 1657, Bairro Juçara, Imperatriz /MA. CEP 65.900-505
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
( razào social ou nome comercial do licitante e endereço)
(.{ PROPOSTA APRESENTÀDA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

tl.l.

Pr<errclrer. rrecessa riamen te. os seguintes reqrrisitos:

a) Ser digitada ou inrpressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas,
rasuras ou eltrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais por
pessoajuridicamente habilitada pela empresa.
b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto desta licitaçào.
conforme Anexo I. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e especificaçôes necessárias á
identiÍicação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o caso, conforme Anexo I, e
respectivo preço por item, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da
8
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proposta em algarisÍr'lo e por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a r'írgula na
descrição dos valores. Err caso de divergência entre os valores unitários e totais. serão considerados os
prinreiros. e entre o \âlor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.

b.I) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVER"Á SER
UTILIZADA A DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
SoIJ PEN,4. DE DE§CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificações minimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo dc Referencia
(Anexo I). correspondente aos itens a serem adquiridos. e estar dâtada e assinada por pessoa
j urid icamente habilitada pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas. tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais. trabalhistas,
seguros, treinamento. lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus Anexos.

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERA SER PREt]NCHIDA E ENTREGUE NA
SESSÀO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUT A PROPOSTA DE PRf,ÇO

C)

IMPRESSA.
9. DAACEITAÇAO TACITA
9.1. Os preços apresentados devem:
a) reÍletir os de nrercado no momento, obserlado o prazo de prestação do serviço;
b) cornpreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes. taxa de
adnrilistração. sen,iços. encargos sociais. trabalhistas, seguros, treinamento. lucro. trânsporle e
oLrtros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. Os serviços de instalação e nlanutenção dos sistemas de climatização/retrigeração deverão ser
iniciados a sua execução no pmzo máximo de até 03 (três) dias corridos contados a partir do
recebimento da Ordenr de Serviços ernitida por setor competente da contratante. A empresa que nào
curnprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8-666193 e suas alterações.
9.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da
mesma.

9.4. f)s serviços serão prestados de forma lácita em acordo com o Termo de Rel'erência. sem ônus
adicional para a contratante. nos diversos setores que compõem o Sistema Municipal de Saúde de
Il']lperâtriz - MA. com endereços e localização a serem definidos no ato da execução dos serviços.
acontpanhado da respectiva solicitação de serviço por pessoal qualificado da contratada.

9.5. Urna vez abenas as propostas. não serào adrnitidos cancelamentos, retiÍlcações de preços,
alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas as
DroDostils que c()ntenhant entrelinhas , emendas, rasuras ou borrões
9.6. Quaisquer tributos. custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente
cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a
qua lquer títu lo.
9.7. O nào alendimento de qualquer exigência ou condição deste Editâl implicará na desclassificação
do lic itantc.
9.8. Caso os prazos de validade da proposta e da execução do objeto sejam omitidos na Proposta de Preços.
o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item 9.2 e 9.J. respectivamente.
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HABILITAÇÁO

10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
pârte extenla os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão n" 063/2018-CPL
Rua Urbano Santos. no 1657. Bairro Juçara, Imperatriz /MA. CEP 65.900-505
Enrelope 2 - DOCt'l\IENTOS DE HABILITAÇÃO
(razâo social ou nome comercial do licitante e endereço)

(A

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

10.2. Os docurnentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados em
original. os quais farão pârte do processo licitatório. por qualquer processo de cópia autenticada por
caúór'io competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados semple os respectivos
prazos de validade:

a) Registro conrercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e. no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçôes
de seus administradores.

c) Inscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis. acompanlrada de prova de diretoria enl
exercício.

d) Decreto de autorização. em

se tratando de empresa ou sociedade estrangeira ern funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atir idade assim o exigir.

d.l)

Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidaçào
respectiva.

e) Doculnento de identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério
tla Fazenda (CPF) dos sócios e dos administradores não sócios.

l)

Pror a de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

g) Provâ de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida
Ativa e Previdenciária).

h) Prova de regularidade para coÍrl a F azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Tributos

e

ContribuiçÕes Estaduais e Dívida Ativa).

i) Prova de regularidade pâra com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Iicitante.

j)

Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF
FGTS, emitido pela Caixa Econôntica Federal.

- Certificado de Regularidade do

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

l) Clertidào negativa de falência

oLr recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
ernitida
a
menos
de
60
dias
da data fixada para abertura dâ Licitação.
.jurídica

m) 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
substituicão por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há rnais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

l0
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m.l ) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta Comerciâ1.
m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
m.2.1) sociedades regidas pela Lei n" 6.404/76 (Sociedade Anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação: ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
rn.2.2) sociedades por cota de responsabilidade Iimitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
Iicitante ou em outro órgão equivalente: ou

- por lotocópia do Balanço

e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados

nâ.lunta Conrercial da sede ou domicílio do licitante.
m.2..1) sociedade criada no exercício em curso:

-

Íbtocópia do Balanço de Aberlura. devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da

sede ou domicílio do licitante.

m.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente. devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

n)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitânte. pertinente ao seu ramo de atividade e compatível côm o objeto contratual.

o) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto destâ licitação. através da apresentação de atestado(s) fornecido(s)
por pessoajurídica de direito público ou privado.
p) Declaração, firmada por representante legal da empresa. de que não emprega menores de l8 anos
ern trabalho noturno, perigoso ou insalubre. e de qualquer trabalho a menores de l6 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de l4 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo IV do Edital.

10.i. Se o licitante for a matÍiz. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ

da

matriz- ou

10.i.l. Se o Iicitante lor filial. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da Íilial.
e\ceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é
r,álido para matriz e filiais- bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FCTS. quando o
Iicitante tenha o recolhiirrento dos encargos centralizado, devendo apresentâr, neste câso, o
documento comprobatório de autorização para a centralizâção.
10.i.2. Serão dispensados da apresentaÇão de documentos com o número do CNPJ da
documentos que, pela própria natureza, forem enritidos somente em rome da mâtriz.

filial

aqueles

10.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela Internel, somente produzirão efeitos
com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.
10.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item irrplicará na inabilitação do

licitante.

II.

DO PROCEDIMf,NTO

ll.l.

No dia. hora e local designados neste instnrrrento. na

presença dos interessados

ou

seus

ll
n'
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representarrtes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os envelopes
contendo âs propostas de preços (Envelope 0l) e os documentos de habilitação (Envelope 02).
I I .1. | . O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de ate I 5 (quinze) minutos para a
abertura dos trabalhos.

I1.2. Iniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a) Pregoeiro(a), pelo
que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado pelo
menos l5 (quinze) minutos 44.1§9 do referido horário.
I 1.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes e uma
vez apresentado pelos últimos a declaração constanÍe do Anexo V serão recebidas as propostas
comerciais. ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos neste edital. com exceção do preço. desc lassificando-se as incompatíveis.
I I .4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da
oÍena de Menor Preço e os das ofertas com preços até 10yo (dez por cento) superiores àquela, poderão
ot'ertar Iances verbais e sucessilos. em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do
r'

encedor

I I .l.

l. A oferra dos lances delerá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante-

na ordenr crescente do desconlo.
I 1.4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um irtervalo razoável
entre lempo. lalores e os lances ofertados.
I 1.4.3. Dos lances ofertados nâo caberá retrâtação.
I l.-1.11. Depois de

definido o lance de menor valor. e na hipótese de restarem dois ou nrais licilantes.

retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos licitantes remânescentes.

11.5. Quando não tbrem verificadas, no mínimo. três pÍopostas escritas de preços nas condições
definidas no item I 1.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, ate o máximo de três, para
que sels âutores pafticipem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostâs escritas. (Havendo empate nestâ condição todos participarão da etapa de lances verbais).
11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a). irnplicará na
mânutenção dô últirro preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
11.7. Caso não se realize lances verbais por Íodos os licitantes. será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contrataçào.
I 1.8. O encerranlento da etapa conrpetitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a), os
licitantes nranifestarenr seu desinteresse em âpresentar novos lances.

I 1.8.1. A âpresentação de novas propostas na lorma do item 11.8.1 não prejudicará o resultado do
cename enr relação ao licitante mais bern classificado.
I 1.8.2. Encerrada a etapa

competitiva relativa ao primeiro item. quando for o caso, dar-se-á o início da

conrpetição relativâ aos dernais itens objeto desta Iicitação.
I 1.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo conr o rnenor preço
o{crtado. o(a) Pregoeiro(a) imediatâmente dará início à abertura do envelope contendo os docurnentos
de habilitação da proponente cuja propostâ tenhâ sido classificada enr primeiro lugar.
I I.10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada en.r primeiro lugar, o(a)
Pregoeiro(a) prosseguirá com a âbertura do envelope de documentação da proponente classificada em
segundo lugar, e assim sucessivamente, ate que um licitante alenda às condições llxadas neste edital.

ll.ll.

Nas situações previstas nos subitens 11.7,

-

o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar
t2
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dirstamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

ll.ll. Verificado o atendimento das exigências fixadâs neste edital, será classificada a ordem dos
licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o prirneiro lugar. sendo-lhe adjudicado
pelo(a) Prcgoeiro(a) o objeto do certame.

ll.l3. O(A) Pregoeiro(a) mâDterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os
"l)ôcumentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas poderão retirá-los
no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.
I L 14.

Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a) Pregoeiro(a)

e

por todos os licitantes presentes.
12. DO

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

i2.1. Estâ licitação é do tipo Menor Preço por Lote, em consonância com o que estabelece

a

legislação pertinente.

12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste edital,
notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.

I2.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada em
prinreiro lLrgar. a proposta que. satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital. apresente o
MENOR PR.EÇO POR LOTE.

ll..l. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os
lances verbais. se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessão e na
presença de todas as denrais licitantes presentes. através de sorteio. na forma do disposto no § 2o do
artigo,15 da Lei n" 8.666/93.
12.5.

No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso infonnado pelo licitante,

prevalecerá este último" e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

12.6. Para fins de hornologação, após ad.judicado o objeto, o licitante vencedor fica obrigado a
apresentar nova proposta adeqLrada ao preço ofeftado na etapa de lances verbais, no prazo de até 02
(dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência pública do Pregão, ato atra!és
do qual ficará de logo ciente o licitante.
13. DO

DIREITO DE RECURSO

13. I . Declarado o vencedo( qualquer licitante poderá manifeslar imediata e motivadamente a intençào
de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias parâ a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual núlmero de dias, que começarào
a corer do término do prazo do recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

1i.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e. se oral, será reduzida a termo em
ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax. e-mail ou vencidos os
respecti\ os prazos Iegais.

I3.,i. O(s) recurso(s). não terá(ão) eÍ'eito suspensivo. será(ão) dirigido(s) à autoridade superior, por
intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou encarninhá-lo(s) à autoridade
superior. deridamente informado. para apreciação e decisão, obedecidos os prazos legais.

li.:1. O acolhirnento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
13
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competente adjudica

e

homologa

a

presente Iicitação.

'1 Á

P

em seguida notifica a licitante melhor

classificada para assinaturâ da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor.

I,I. DÀ CONTRATAÇÃO
I4. I . Homologadi) o ju lgamento. será elaborado o Contrato ern favor do(s) licitante(s) vencedor(es), o
qLral será conr,ocado para

Íirmar a avença.

I-1.2. O(s) licitante(s) vencedo (es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias írteis, prorrogável uma única
vez. a critério da Secretaria Municipal de Saúde, para atender à convocação prevista no item anterior.

14.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou recusar-se a executar o
objeto licitado, itú ustificadameDte. será convocado outro licitante. obserYadâ a ordem de classificaçào.
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no
subitem acima.
14.4. Náo será adrnitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente Iicitação, a associaçào
da contratada com outrenr e a cessão ou transferência. total ou parcial.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA

CONTRATADA

i5.1. A reparar. corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, priorilária e exclusivamente, às suas
custas e riscos. num prâzo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios, defeitos,
incorreçôes, erros, falhas e imperfeiçôes, decorÍente de culpa da empresa prestadora do sen,iço.
15.2. A evitar o cmprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser
inr ocado parajustificar cobrança adicional. a qualquer título.

15.J. Â res ponsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou
representantes. direta e indiretarnente. ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de
serviços ou aquisiçÕes com vÍcios ou deleitos. constatáveis nos prazos da garantia. mesnro expirando o
prazo.
15..1.

A CONTRATADA deverá manter as instalações e os equiparnentos ern condições nornrais

de

funcionamento, executando a mânutenção preventiva necessária, sem alterar as caraclcrísticas técnicas
dos mesmos.
15.5. A manutençào será realizada, sempre, segundo as prescrições dos fabricantes. com as normas
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - AUNT e conforrne especificado no Termo de
Referência.

15.6.

A

CONTRATADA deverá disponibilizar de imediato todos os materiais, Íbrramentas e
à realização de manutenção preventiva ou corretiva bem como utilizar

equipamentos necessários

somente materiais e peças novas, originais de primeiro uso e de boa qLralidade nas reposições que se

fizerem necessárias.
15.7. Observar o prazo nráximo no qual a empresa Íicará obrigada a execução da prestação do serviço,
coÍrlonne itenr 17 deste Editâ|.
15.8. Declaraq detalhadanrente" a garantia técnica dos serviços oferecidos pela propoÍlenle, cujo prazo
não poderá ser inlerior ao definido no itenr 1ó.1. contado a panir do recebirnento definitivo dos
serr iços prcstados.

1i.9. Aceitâr os acrd'scinros e supressões do valor inicialmente estirnado para a prestação dos sen,iços
ern questào, nos terntos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666193t.+
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15.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas. decorrentes do cunrprimento das obrigações

assumidas. inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, enquanto perdurar

a vigência

do

conÍrato.

l5.ll.

Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial. da fiscalização do setor competente, nào
eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigagões pactuadas entre
as paftes.

15.12. Todas as despesas corn mâo-de-obra de manutenção são de inteira responsabi lidade do
CON-TItATADO, inclusive leis sociais. seguros contra acidentes, estadias, viagens. etc.

l5.li.

A errpresa CONTRATADA será a única responsável de pleno direito por quaisquer acidentes
dc que possam ser vítimas seus empregados. quando nas dependências ou imediações da local de
enlrega e instalações, da CONTRATANTE, devendo ser adotas as providências que, a respeito, exigir
a legislação em vigor sobre acidenles e segurança no trabalho.

a

instalação e manutenção dos serviços deverão ser dispon ibilizados para os
tmbalhadores equipamentos de proteção individual (EPI), como: óculos. máscaras. capacetes, luvas,
sapatão, cintos de segurança, prôtetores auriculares e outros. E equipamentos de proteção coletiva
(EPC)- como: guarda corpo, proteção de aberturas no piso, dispositivo de proteção para limitação de
quedas e outros, quando se fizer necessário, sendo estes responsabilidade da empresa CONTRATADA.

15.14. Durarrte

15.15. A CONTRATADA além de ser devidamente regisrada no CREA (Conselho Regional de
Arquite;ura e Agronornia), e deverá possuir em seu quadro, permanente, profissionais de nível superior
em Engenharia Mecânica com experiência nâ prestação de serviços compatíveis com o objeto deste
Edital:
5.16. Seguir as normas do Plano de Manuterrção Operaçào e Controle PMOC e da nas norÍnas para
NBR 7256 da Associagão Brasileira de Nomas Técnicas ABNI dos respectivos sistemas
de climatização. visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes.
I

as (EAS)

I6. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS
16.1. Os serviços de nranutenção deverão ter garantia mínima de 03 (três) meses e assistência técnica
disponírel aos chamados provenientes da contratante.
16.2. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção pÍeventiva e correti\a,
de acordo conr as necessidades do fato em questão com a finalidade de manter os equipamentos em
perleitas condições de uso.

16.3. No caso dos serviços de manutenção que apresentareÍn defeitos e, consequentemente haja
substituição de peças, a garantia será novamente contada a partir da nova reposição. tendo garantiâ
rnínima de 06 (seis) rneses.

17. DOS PRÂZOS, LOCAL

DD

ENTREGA, RICIBIMENTO

E

ACEITAÇÃO DOS

SERVIÇOS

i7.1. Os serviços de instalação e maÍrutenção dos sistemas de c limatização/refrigeração deverão ser
iniciados a sua execução no prazo máximo de âté 03 (três) dias corridos contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviços enritida por setor competente da contratante. A enrpresa que nào
cumprir o prazo soÍierá sanções previstas na Lei 8.666193 e suas alterações.
17.2. Os serviços serão prestados de forma tácita em acordo com o Termo de Referência. sem ônus
adicional para a contratante. nos diversos setores que compõem o Sistema Municipal de Saúde de
lnrperatriz - MA, conr endereços e localização a serem definidos no ato da execução dos serviços,
acornpanhado da respectiva solicitação de serviço por pessoal qualificado da contratada.
15
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17.3. A empresa vencedora deve efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condiÇões de
funcionamenio, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro do horário de expediente do respectivo órgão responsável.

IS. OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE
18.1. Efetuar o pagamento na forma do item 19 deste Edital. após o recebimento definitivo dos
serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigaçÔes legais, fiscais, previdenciárias e as
demais disposições do Termo de Referência;
18.2. Verificar se serviços foram realizados com observação às disposições pertinentes no Termo de
Referência. implicando ern caso negativo no cancelamentô do pagamento da prestação dos serviços.

18.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
col'r\,en ientes a adnr inislração.

18.4. Facilitar aos empregados e/ou prepostos da CONTRATADA acesso às áreas onde os serviços
serão erccutados. aos equipamentos, às plantas e aos documentos técnicos. prestando-lhes os
esclarcci[nentos eventualmente solicitados.

I9. DO PAGAMENTO
I9.l . O pagamento será efetuado mensalmente, mediante depósito em conta-correnle, na agência do
banco indicado pelo conlratado. enr prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final
do período do adirnplemento e entrega da Nota Fiscal/Fatura e. de acordo com as exigências
administrativas em vigor. atestada pelo Gestor do Contrato.
19.2. C pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS
PRESTADOS, à medida que os mesmos forem executados, não devendo estar yinculado a liquidaçào
total do empenho.
19.3. Para fazer.jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentarjunto às notas fiscais,
conrprovaçào de sua adirnplência com a Seguridade Social, Fazenda Nacional (Certidão Negativa de
Debito - CND), com o FCTS (Certificado de Regularidade do FGTS). Certidão de Débitos

frabalhistas

- CNDI Regularidade Fiscal com o Estado e Município, bem como a quitação

de

impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto ao ISSQN.
20. D.{ FISCALIZAÇÁO DO CONTRATO

20.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do presente côntrato serào feitos pelo serv-idor
cspecialmente designado no ato da contratação. que anotarão em registro próprio todas as ocorrências.
deterrninando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na formâ do
Arligo 67. da Lei n" 8.666. de 2l .06.9.1.

20.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação

da

ou

onrissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

2I. DAS MULTAS, SANÇÕESADMINISTRATIVAS

E RESCISÃO

CONTRATUAL

21.1. Na hipótese de a CONTRAIADA recusar-se a assinar o contrato ou instrumento equivalente
inj ustifrcadamente, ou se havendo justificativa. esta não for aceita pelo contratante. e ainda, se após a
Contràlação incorrer em inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida
a prér ia defesa. aplicar as seguintes penalidades:

a) advenência. por escrito. sempre que verificadas pequenas irregu laridades, para as quais haja

t6
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concorrido:
b) multa moratória mensal de 0,5oá (zero virgula cinco por cenÍo) do valor total do Contrato, em
caso de vacância de algum posto de traballro fixo de até 02 (dois) dias consecutivos ou 05
(cinco) intercalados a cada mês, conr base no artigo 86, da Lei n" 8.666/93:

c) multa morâtória mensal loÁ (um por cento) do valor total do Contrato, em caso de vacância de
algum posto de trabalho fixo por mais de 02 (dois) dias consecutivos ou 08 (oilo) intercalados
em cada mês, com base no artigo 86 da Lei 8.666/9321.2. No caso de aplicação de multa em casos não previstos nas letras acima, será observado
percentual de l% (um por cento) sobre o valor global do contrato quando a COrr-TRATADA:

a)

Recusar-se a fornecer o objeto contratado, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis:

b) Plestar informagões inexatas ou

causar embaraços ou desatender às deterrninações da

fiscalização:

c) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte â terceiros. sem a concordância
expressa do CONTRATAN'tE:
cl) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais. respondendo ainda

pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes da infrâção cometida;

e) Praticar por ação ou omissão. qualquer ato que, por imprudência, negligência ou itnperícia, dolo
oLr rná fé. r'enha a causa prejuízo ao CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigaçào
da CON'f RA IADA em reparar os danos causadosi

l) Negociar conr terceiros as faturas emitidas contra o CONTRANTE.
22. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência da contratação para entrega dos materiais do Termo de Referência é de l2
(doze) meses. a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo corn o que dispõe
a legislc.ção vigente.
22.1 .

23. DAS DISPOSIÇÕtrS GERAIS
23.1. Após a declaração do vencedor da Iicitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso. o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado. que posteriormente
será submetido à hornologação da autoridade superior.

2i.2. No

caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incLrmbida da decisão adjudicará o objeto licitâdo.

13.1. O contratado obriqa-se a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
do ralor inicial atualizado do contrato, rlos termos do art. 65, § 1". da Lei no 8.666193.

A Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA). atrâvés de seu ordenador de despesas. poderá
relogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato supeneniente devidamente
conrprovado. pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros. mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
23.-1.

23.5. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
fisica ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão Presencial. Não serão considerados os pedidos de esclarecirnento, providências ou
impugnações enviados por fax. e-muil ou vencidos os respectivos prazos legais.
23.6. Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser dirigidos
17
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ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, o qual deverá
receber. examinar e subrnetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

23.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que. tendo aceitado sem
ob-jeçâo, venha, após julgamento desfavorável. apresentar falhas ou irregularidades que o viciem.
23.8. A participação nesta Iicitâção implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências
e condições.

23.9. O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação. poderá promover
diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo. vedada a inclusào
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
23.10. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissôes ou erros formais da
proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquern o processamento da
licitação e o entendirnento da proposta. e que não firam os direitos dos demais licitantes.
23. | 1. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados. desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a seg.urança da contrataçào/fornec inrento.

23.12. Ern caso de discrepância entre os anexos e o Edital. prevalecerá à redação deste irstrumento
convocatório.

ll.ll.

Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto
lVlunicipal. deverá Íazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente ceÍtame.

li.ll.

a Administração

Pública

Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista

tiant1ueada aos interessados na iicitação.

li.li.

As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes. serào
publicados na Imprensa Oficial. caso não possam ser feitas diretamente aos seus representantes.

21.16. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas
fica aulomaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver suspenso.
23.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
dia do vencimento.

23.18. O Edital e seus anexos estarão disponiveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM. emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária. podendo. ainda. ser consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos,
1657. Bairro Juçara. Imperatri/MA, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08h às
1.lh.

Imperatriz (MA) | I de Junho de 201 8

14
íl
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ChÍistiane Fernand Silva
Pregoeira
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PREG-iO PREST]NCI.{L N" 063/2OI 8.CPL
ANEXO
(Propostâ de Preços

e

I

Termo dc Referência)

dc

de 201 8

Prezados Scnhores.

. tt"
. na llua
inscrita no CNPJ/MF sob o número
. neste ato representada por
portador do CPF n" _
eRGn"
. abaixo
assinado, propõe a Secretaria Municipal de Saírde SEMUS os preços irrÍia discriminados, a
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Instalação. Manutenção. Assistência Técnica,
operação diária e nranutenção em caráter preventivo e corretivo, com fornecirnento integral de Peças,
Materiais. Mão de Obra e componentes dos aparelhos de condicionamento de ar. tipo "Split", Ar
Condicionado de.janela. Geladeiras, Freezer, Frigobares, Bebedouros e Cortinâ de ar tipo "Split".
conforme especificações constantes no Tenno de Referência para atender as necessidades das
coordenaçÕes da Secreraria Municipal de Saúde, obieto do PRECÀO PRESENCIAL n'061/2018(empresa). corn sede na cidade de

CPL:
â) Prazo de ialidade da propostâ. que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contâdos a pârtir da
data dc sua abertura.

b) Os serviços de instalação e rnanutenção dos sistemas de climatização/refrigeração deverão ser
iniciados ír sua c\ecução no prazo márimo de até 03 (três) dias corridos contados a partir do
rccebirnento da Ordern de Serviçtrs emitida por setor competente da contratante.

c) PreÇo Total por extenso R$............ (.

Nome. Assinatura do Responsável da Empresa
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TE nrvto oe RerenÊNclA

I-

OBJETo

1.1

O prêsente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de
empresa prestadora de serviços de instalação, manutenção, assistência
técnica, operação diária e manutenção em caráter preventivo e corretivo, com
fornecimento integral de peças, materiais, mão de obra e componentes dos
aparelhos de condicionamento de ar, tipo "split", ar condicionado de janela,
geladeiras, Íreezer, frigobares, bebedouros e cortina de ar tipo "split" nas
coordenações da Secretaria Municipal de Saúde,
2

-

JusrFtcATrvA

2.1

O

serviços

de

manutenção preventiva

e

corretiva

4Z
P

nos

equipamentos de refrigeraçáo é imprescindível para o bom funcionamento dos
equipamentos adquiridos, haja vista que os mesmos são indispensáveis para o
bom desempenho das atividades e prestaçÕes de serviços com qualidade e
acima de tudo humanização no atendimento dos diversos setores desta
secretaria, visando valorizar e garantir a segurança patrimonial, além de poder
oferecer o mínimo de conforto aos nossos usuários e ao público em geral.
A Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviço de Instalação de Centrais de Ar é de suma importância, para o
funcionamento das Centrais de ar pertencentes a sede da Secretaria Municipal
de Saúde e sua suas demais coordenações, haja vista que são indispensáveis
para o bom desenvolvimento das atividades realizadas pela Rede Municipal de
Saúde em lmperatriz - MA
De acordo com a Lei No 13.589 de 4 de Janeiro de 2018.
| - ambientes climatizados artificialmente: espaços fisicamente deiimitados, com
dimensôes e instalaçÕes próprias, submetidos ao processo de climatizaçáo por
equipamentos;
ll - sistemas de climatização. conlunto de instalaçôes e processos empregados
para se obter, por meio de equipamentos em recintos fechados, condiçÕes
especificas de conforto e boa qualidade do ar, adequadas ao bem-estar dos
ocupantes;
lll - manutenção: atividades de natureza técnica ou administrativa destinadas a
preservar as caracteristicas do desempenho técnico dos componentes dos
sistemas de climatização, garantindo as condições de boa qualidade do ar

2.2

2.3

meio

de

interior.
3 - Dos SERvrÇos, EspEcrFrcAçôES E QUANTTDADES PARA MANUTENÇÃo
3.1 Quantidades e especificações contidas no Anexo I do Termo de ReÍerência.
3 2 Diretrizes técnicas gerais
Todos os sistemas de refrigeração/climatização devem estar em

3.2.1

condiçÕes adequadas de limpeza, manutençáo, operação e controle,
observadas as determinações abaixo relacionadas, visando à prevenção de
riscos à saúde dos ocupantes.

a)

Limpar os

componentes

do

sistema

de

refrigeração/climatização, tais como: bandejas, serpentinas,
umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a

/tar
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difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana
e manter a boa qualidade.
b) Verificar, periodicamente, as condiçôes físicas dos filtros e
mantê-los em condiçôes de operação. Promover a sua
substituiçáo quando necessáriat
c) Restringir a utilização do compartimento onde está instalada a
caixa de mistura do ar de retorno e ar renovação ao uso
exclusivo do sistema de climatização sendo proibido conter no
mesmo compartimento materiais, produtos e utensílios;
d) Preservar a captação de ar externo livre de possiveis fontes
poluentes externas que apresentem riscos à saúde humana;

w
/-\

e) Descartar as sujidades sólidas, retiradas do sistema de
climatizaçáo após a limpeza, acondicionadas em sacos de

material resistente e porosidade adequada, para evitar o
espalhamento de partículas inaláveis.
3.3 Manutenção Preventiva
A assistência técnica preventiva consistirá em procedimentos de
manutenção visando prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos, a
conservação e o perfeito funcionamento dos equipamentos, observando-se as
periodicidades constantes neste Termo de Referência, bem como recomendar
a SEMUS eventuais providências, sob seu controle, que possam interferir no
desempenho dos mesmos.
Constaráo
manutençáo preventiva, entre outros
procedimentos necessários à conservação e ao perfeito funcionamento dos
equipamentos, os seguintes serviços:
a) manutenção de todas as peças e componentes periféricos
inerentes ao peíeito funcionamento dos equipamentos;
b) limpeza geral dos equipamentos;
c) lubrificação geral dos equipamentos;
d) conferência e reposição do gás refrigerante e de outros tipos de
gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao
rendimento otimizado dos equipamentos;
e) manutençáo dos dutos de ar e de todo o sistema de drenagem
da água de condensaçáo;
f) leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de
temperatura necessárias para se caracterizar o bom ou mau
funcionamento de todos os equipamentos.
A manutenção preventiva deverá ser feita independentemente de
ter havido manutenção corretiva no período, devendo ser emitido relatório de
atendimento especíÍico para cada tipo de manutenção.
Essa manutençào consistirá no atendimento às solicitaçôes da
SEMUS, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus adicional,
sempre que houver paralisação por quebra do equipamento, ou quando for
detectada a necessidade de recuperação corretiva no período, devendo ser
emitido relatório de atendimento específico para cada tipo de manutenção.
No caso do Hospital Municipal de lmperatriz e Hospital lnfantil de
lmperatriz, a manutenção consistirá também aos chamados de sobreaviso em
regime de 24 (vinte e quatro) horas em caso de paralisaçáo do equipamento

3.3.1

3.3.2

da

3.3.3
3.4

3.5

i;â/
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por quebra ou quando for detectada a necessidade de recuperação corretiva no
período, caso haja necessidade de remoção do equipamento para a correção,
deverá ser substituído imediatamente por novo equipamento até que o mesmo
retorne ao local de origem.
ConsideraçÕes Gerais
Os preços apresentados pela CONTRATADA deverão cobrir
todos os custos dos serviços, abrangendo o fornecimento de mão de obra
encargos sociais decorrentes, ferramentas e
especializada, leis
equipamentos, transportes, operacionalidade de automaçáo, fretes, remoção
de móveis, máquinas ou equipamentos para execução dos serviços e seu
reposicionamento no local, limpeza do ambiente, enfim, tudo o que for preciso
para garantir a qualidade e funcionalidade dos serviços solicitados.

4?S
P

3.6
3.6.1

e

4 - Dos OBJEToS, EspEcrFrcAçôes e QuerrroADES PARA rNsrALAÇÃo

4.1

Os objetos, especificaçÕes e quantidade estão claramente
descritos na planilha constante no anexo I deste Termo de Referência.
4.2
Cada conjunto (aparelho instalado) deverá ser complementado
com os seguintes acessórios e materiais de instalaçáo:
a) Suporte para as unidades evaporadoras;
b) Suporte para as unidades condensadoras;
c) Linha de sucção;
d) Linha de líquido;
e) lsolamento térmico;
f) lnterligações elétricas;
g) Pontos de força triÍásicos e monofásicos juntos ás unidades
condensadoras e evaporadoras;
h) Pontos de dreno.

5 -

RoT|NAS BÁstcAs oE MANUTENÇÃo Dos S|STEMAS

DE

CLTMATTZAÇÃo/REFRTGERAÇÃo

5.1
Manutençáo Preventiva: Realizar todos os equipamentos da sede
da SEMUS e Coordenações.
No Caso do HMI e Hll a Manutenção, nos aparelhos da UTl,
Centro Cirúrgico, Sala de lsolamento, e Centro de Material e Esterillzaçâo, ou
outras salas que por eles são julgadas vitais para gue o ar permaneça limpo.
Para a Manutenção Preventiva a contratada deverá adotar os
seguintes procedimentos:
a) Verificar e eliminar a sujeira, danos e corrosões no gabinete, nà
moldura e na bandeja;
b) Verificar a operação de drenagem de água na bandeja;
c) Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico
(se está preservado ou se não contem bolor);
d) VeriÍicar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;
e) Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do bioÍilme (lodo),
sem uso de produtos desengraxantes e corrosivos;
Limpar o gabinete do condrcionador;
Ã't,i
Nos filtros de ar:
a) Verificar e eliminar as frestas dos filtros;
b) Veríficar e eliminar, danos e corrosão;

5.2

5.3

f)

.&/
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c)

Limpar o elemento filtrante,
Nos ventiladores:
a) Verificar e eliminar a sujeira, danos e corrosão;
b) Verificar a fixação;
c) Lubrificar;
d) Verificar e eliminar ruídos;
e) Verificar tensão das correias e corrigir, se for o caso;
Verificar vazamentos nas ligações flexíveis;
g) Verificar a operação dos amortecedores de vibraçáo;
h) Verificar a instalação dos protetores de polias e correias;
Verificar a operação dos controles de vazâo,
Verificar a drenagem da água,
k) Limpar interna e externamente a carcaça e o rotor.
Verificar partida do compressor;
m) Manutenção do sistema elétrico de alimentação, com reaperto
das ligações elétricas;
corrigir defeitos nas serpentinas
n) Verificar, limpar
evaporadoras e condensadoras;
o) Mediçoes de temperatura em oC (grau Celsius), corrente A
(ampere) e Tensão em V(volts);
p) Serviços de Recuperação das unidades, naquilo que se
encontra fora da normalidade, como reparar vazamentos nas
tubulaçÕes de gás, colocaÇáo de gás refrigerante e óleo
lubrificante quando for o caso;
q) Fazer leitura das temperaturas do Bulbo Seco e Bulbo Úmido
para avaliaçáo de rendimento;
Medição e Registro de vazâo de ar dos equipamentos para
avaliação de rendimento;
s) Mediçáo e registro da umidade relativa do ar;
Apresentação de relatório mensal completo
legível,
procedimentos
descrevendo os
dos trabalhos executados
conforme exigências descritas e necessidades verificadas.
Manutençáo Corretiva
Essa manutenção consistirá no
atendimento às solicitaçÕes da SEMUS e suas coordenaçÕes, quantas vezes
forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver
paralisação por quebra do equipamento, ou quando for detectada a
necessidade de recuperaçâo, substituição de peças ou para a correção de

5.3.2

43{,

P

f)

i)
j)
l)

e

r)

e

t)

5.4

-

defeitos detectados durante

a

manutenção preventiva

ou que venham

a

prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos.

5.5

A

se

de todo o
instrumental, equipamentos de proteção individuais (EPl's), ferramentas e mão
de obra especializada e necessária para a execução dos serviços.
Peças
Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todas
quaisquer
peças e componentes, cuja substituição se faça necessária para o
e
perfeito funcionamento dos equipamentos.
As peças deverão ser substituídas por outras novas, com
garantia e em conformidade com as recomendações do fabricante.
Contratada

obrigará pelo fornecimento

5.6.
5.6.1
5.6.2

/za/
,lmperatriz
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5.7
5.7.1
materiais

r t5.

4

3

sus

S

lv,lateriai Ce Ccllsui]1o

Será de respcnsabilidade da Contratada o fornecimento dos
de consurno n.-,cêssarios à execr-rçâo das serviços. tais como:

materiais de rrr:rpeza, de lubriÍicaçâo, estopas, soldas. espumas paià vedaçãc,
produtos de pinturas, gás de refrigeraÇão, etc.
Íodos os produtos utilizados na iimpeza dcs contponentes dos
5.7 .2
sistemas de ar condicionado devem ser btcdegradávets e devem estar
devidamente regi:;tra.'dos io i!.lii-',sterio da Saúde para esse Íim.

N"

)t

'l

P

6 - DA HABILITAÇÂo

6.'1

Para se l'iabil:iar aü processo a psssoa jurídica ie:v,":r-á apre.;,-=ntat
os documenrcs releci.Jnados nos incrsos e parágrafo Cos avts 28, 29, 30 e :l1
da Lei no 8.606/93.

7 - DAs OBRrc.AÇóÉs DA C,)H'f RÁTADA

.i
A repil;âÍ. co;r'ioir. i'emover. substituir, desfazer e retazer.
prioritária e exclusivamente, às s,.tas custas e riscos, num praza ce no máximo
de 05 (cinco) dias úteis. quaisquer vícios, defeitos, incorreçÕes, erics, falhas e
impeneições, decorrente Ce culpa da empresa prestadcra dc serviçc
7 .2
A evitai c emprego de acessórios impróprios ou de qualidarie
inÍerior, nác podendo tai fato ser invocado para justificar cobrança adicional, a
qualquer titui:.i.
A res porrsabriizar-se por todo e quaiquer dano ou prejuízo
7.3
causados po:'seus eflipieqaios, ou representantes. direta e indiretarnente, ao
adquirente ou a terceiros. inclusive os deccrrentes de serviços ou aquisiçÕes
com vícios or-r defeitos, constaiáveis nos prazos da garantia. me,smc expiradc o
praza.
À. CL-1,\,lTRAl'ADi'r cleverá manter as instá:.raoes e os
7.4
7

eq,:ipamento; ei':i

coidic;"s norrnais ,ie íuncionamento exi,cutando

a

manutençãc pre'.,eniir.,a nesessáÍ:a, sem alterar as ca!"acteristicas técnicas dos
mesmos.
7.5
A manutenção será realizada, ssmprê, segundc as prescriçôes
dos fabricantes, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT e con,rorme especificado neste Termo de Refe;êricra.
A CO|\TRA.TADÂ deverá dispr;nibilizar de irneciratc todos os
7.6
materiais, Íêrramentas e equipamentos necessários à realizaçáo de
manutenção preveniive ou coiretiva bem como utilizar somente materiais e
peças novas, oliginais <Je primeirc uso e de boa qrralidade nas reposiçÕes que
se fizerem necessária-".
7.7
Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a
execução da presiaÇão dr: serviço, conÍcrme item 09 deste Termc de
ReÍerência.
/.e
'.)ec.ar-:r, deiaihi;Camente, a garantia técnica Cos sen,iços
oferecidos pera proponente, .tijo prazc náo pocjerá ser inferior ac definido no
item 8.'1 , contado a pa:tir do recebimento definit;vo dos serviços crestados.
7.9
Aceita: cs acréscirnos e supressÕes do valor rnicialmente
para
estimado
a prestação cios senviços erri questáo, nos termos do § 1u; do
art 65 da Le: B §66/93

4,2W=
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7.1o

e)
\@/

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigaçÕes assumidas, inclusive aquelas com deslocamento
dos técnicos, enquanto perdurar a vigência do contrato.
7.11
Garantir que a ação ou omissáo, total ou parcial, da fiscalização
do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade
quanto ao cumprimento das obrigaçÕes pactuadas entre as partes.
7.12
Todas as despesas com mão-de-obra de manutenção são de
inteirâ responsabilidade do CONTRATADO, inclusive leis sociais, seguros
contra acidentes, estadias, viagens, etc.
7 13
A empresa CONTRATADA será a única responsável de pleno
direito por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados,
quando nas dependências ou imediações da local de entrega e instalações, da
CONTRATANTE, devendo ser adotas as providências que, a respeito, exigir a
legislação em vigor sobre acidentes e segurança no trabalho.
7.14
Durante a instalação e manutenção dos serviços deverâo ser
dispon ibilizados para os trabalhadores equipamentos de proteção individual
(EPl), como: óculos, máscaras, capacetes, luvas, sapatão, cintos de
segurança, protetores auriculares e outros. E equipamentos de proteção
coletiva (EPC), como: guarda corpo, proteção de aberturas no piso, dispositivo
de proteçáo para limitação de quedas e outros, quando se fizer necessário,
sendo estes responsabilidade da empresa CONTRATADA.
7.15
A CONTRATADA além de ser devidamente registrada no CREA
(Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia), e deverá possuir em seu
quadro, permanente, profissionais de nível superior em Engenharia Mecânica
com experiência na prestação de serviços compatíveis com o objeto deste
Termo;
7.16
Seguir as normas do Plano de Manutenção Operação e Controle
- PMOC e da nas normas para as (EAS) NBR 7256 da Associaçáo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, dos respectivos sistemas de climatização,
visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos
ocupantes.
8-
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AssrsrÊNclA TÉcNrcA oos SERvrços

Os serviços de manutenção deverão ter garantia mínima de 03
(três) meses e assistência técnica disponível aos chamados provenientes da
contratante.

8.2

O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante
preventiva
manutenção
e corretiva, de acordo com as necessidades do Íato em
questão com a finalidade de manter os equipamentos em perfeitas condições
de uso.
No caso dos serviços de manutenção que apresentarem defeitos
e, consequentemente haja substituição de peças, a garantia será novamente
contada a partir da nova reposição, tendo garantia mínima de 06 (seis) meses.

8.3

9.0

-

9.1

PRAzos, LocAL DE ENTREGA, RECEB|MENTo E AcEtrAçÃo Dos SERvtços

Os serviços de instalação e manutenção dos sistemas de
climatizaçãoi refrigeração deverão ser iniciados a sua execuçào no prazo
máximo de ate 03 (kês) dias corridos contados a partir do recebimento da
Ordem de Serviços emitida por setor competente da contratante. A empresa

,{1
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que náo cumprir o prazo sofrerá sançÕes previstas na Lei 8.666/93 e suas
alterações.

9.2

Os serviços serão prestados de forma tácita em acordo a este
Termo de Referência, sem ônus adicional para a contratante, nos diversos
setores que compÕem o Sistema Municipal de Saúde de lmperatriz - MA, com
endereços e localização a serem definidos no ato da execução dos serviços,
acompanhado da respectiva solicitação de serviço por pessoal qualificado da

P

contratada.

9.3

A empresa vencedora deve efetuar a prestação dos serviços em
perfeitas condiçÕes de funcionamento, conforme proposta apresentada,
especificações técnicas e niveis de desempenho mínimos exigidos, dentro do
horário de expediente do respectivo órgáo responsável.

'10..1

10

OBRTGAçÕES DA CoNTRATANTE

Efetuar o pagamento na forma do item 1í deste termo, após o
recebimento definitivo dos serviços e verificação do cumprimento de todas as
obrigaçÕes legais, fiscais, previdenciárias e as demais disposições deste
Termo de Referência:

10.2

se serviços foram realizados com observação às
pertinentes
neste Termo de Referência, implicando em caso
disposições
Verificar

negativo no cancelamento do pagamento da prestação dos serviços.
As decisÕes e providências que ultrapassarem a competência do
servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus

10.3

superiores em tempo hábil para

a

adoção das medidas convenientes

a

administração.

4

Facilitar aos empregados e/ou prepostos da CONTRATADA
acesso às áreas onde os serviços serão executados, aos equipamentos, às
plantas e aos documentos técnicos, prestando-lhes os esclarecimentos
10

eventualmente solicitados;

.II.DoPAGAMENTo

11.1

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante depósito em
conta-corrente, na agência do banco indicado pelo contratado, em prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período do
adimplemento e entrega da Nota Fiscal/Fatura e, de acordo com as exigências
administrativas em vigor, atestada pelo Gestor do Contrato.
pagamento deverá
PARCELAS
eÍetuado
PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS, à medida que os mesmos
forem executados, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
1
Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá
junto
apresentar
às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a
Seguridade Social, Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND),
com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS), Certidáo de Débitos
Trabalhistas
CNDT, Regularidade Fiscal com o Estado e Município, bem
como a quitação de irnpostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto ao ISSQN.

11.2

O

ser

em

1.3

-

@l
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12.1

O valor estimado dos serviços conforme pesquisa efetuada no
mercado fora estipulado em R$ 2.375.975,52 (Dois milhões trezentos e
setenta e cinco mil novecentos e setenta e cinco Íeais e cinqüenta e dois
centavos). Os valores referências para a presente licitação estão sob forma de

P

orÇamentos, anexo a este documento.
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DA FrscALrzAÇÃo Do CoNrRAro

13.1

A

e

acompanhamento da execução do presente
contrato seráo feitos pelo servidor especialmente designado no ato da
contratação, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularizaçâo das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
A fiscalização de que trata esta cláusula náo exclui nem reduz a

fiscalização

13.2

responsabilidade

da

CONTRATADA

pelos danos causados

ao

CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou
dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
14

- DAS Muutls,

14.1

SANÇôES ADM|NrsrRATrvAs E REScrsÃo

CoNrnaruel

Na hipótese de a CONTRATADA recusar-se a assinar o contrato
ou instrumento equrvalente in.iustificadamente, ou se havendo justificativa, esta
não for aceita pelo contratante, e ainda, se após a Contrataçâo incorrer em
inexecuçáo total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:
a) advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas
inegularidades, para as quais hala concorrido;
b) multa moratória mensal de 0,5Yo (zero vírgula cinco por cento) do valor
total do Contrato, em caso de vacância de algum posto de trabalho fixo
de até 02 (dois) dias consecutivos ou 05 (cinco) intercalados a cada
mês, com base no artigo 86, da Lei n' 8.666/93;
c) multa moratória mensal 1% (um por cento) do valor total do Contrato, em
caso de vacância de algum posto de trabalho fixo por mais de 02 (dois)
dias consecutivos ou 0B (oito) intercalados em cada mês, com base no
artigo 86 da Lei 8.666/93;
No caso de aplicaçâo de multa em casos não previstos nas letras
acima, será observado percentual de '1% (um por cento) sobre o valor global do
contrato quando a CONTRATADA:
a) Recusar-se a fornecer o objeto contratado, sem prejuízo das demais
sançÕes legais cabiveis:
b) Prestar informaçÕes inexatas ou causar embaraços ou desatender às
determinaçÕes da fiscalização;
c) Transferrr ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros,
sem a concordância expressa do CONTRATANTE;
d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos
competentes da infração cometida;
e) Praticar por ação ou omissáo, qualquer ato que, por imprudência,
negligência ou imperícia, dolo ou má fé, venha a causa piejuízo ao

14.2
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CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação da
CONTRATADA em reparar os danos causados;
Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o CONTRANTE.

4es

JuloameNro
Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele
15.1
incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais
encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita
execução do objeto dessa licitação, iá deduzidos os abatimentos
eventualmente concedidos, contemplando item a item.
15.2
O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGAO
PRESENCIAL em conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho
de 2OO2, regulamentada no Município pelo Decreto Municipal n.o 2212007. Será
adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR
PREÇO POR LOTE. visando dotar de maior celeridade e eficiência as várias
etapas procedimentais proporcionando uma maior atratividade para as
empresas participantes da licitação e facilitando a administração dos contratos
sobres os serviços.
15
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DA PRoposrA DE PREço E cRrrÉnto oe

- PRAzo oE ExEcuÇÃo

oo coNTRATo
prazo
O
de vigência da contratação para entrega dos materiais
deste Termo de Referência é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o que dispõe a legislação
vigente.
16
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17.1
31 .001.

1

0.302. 0090.2627

Projeto/Atividade: Atendimento Hospitalar UPA,/São José
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa. 1330
31 00'1.1 0.302.0090 2282
Projeto/Atividade: Manutenção do Serviço de Atendimento móvel de
urgência- SAMU
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Des esa. 1221
3í.001.1 0.302.0125 227 4
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do HMI , Hl de
lmperatriz
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Des esa: 0995
3't.001.10 301 0086 2263
Projeto/Atividade: Promovendo a Saúde na Atenção básica
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 1103

-

Fonte: 86
I

Fonte. 86
I

Fonte.86
l
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305.0094 2603
ividade: Vigilância Epidemiológica em Saúde
99- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1070
3'1

'í

Fls.

)t

í,

s
NO

496

Fonte.86
I

.00'Í. 1 0.304. 0094.251 5

Projeto/Atividade: Vigilância Sanitária e Ambiental
3.3.90.39.99 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 2970

Fonte: 86

31.001.1 0.302.0127 .2614
Projeto/AtiviJade: Programa de Qualificaçáo do CAPS ( saúde mental)
3.3.90.39.99 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa JurÍdica.
Despesa: 1 195

Fonte: 86

31 001 10.302.0127.2620
Projeto/Atividade: Assistência Hospitalar/Dermatológico e CEMI
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
Despesa: 1280

Fonte: 86

01.10.305.0094.2514
Projeto/Atividade: Centro de Controle de Zoonoses
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2961

Fonte: 86

I

l

I

.001 10 302.0127 .2271
Projeto/Atividade: Manutenção do Centro de referência em saúde do
trabalhador- CEREST
3.3.90-39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
De
sa.. 2944
31.001.1 0.305.0094.2330
Projeto/Atividade: Laboratório Municipal de Endemias /HANSENIASE
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 1267
31

I

Fonte: 86
l

Fonte: 86
I

.10 122.0083.2606
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades- Assessoria e Projetos
Especiais - SEMUS
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Des sa. 0969
31 001 .10.302.0127 .2277
I Projeto/Atividade: Tratamento fora do Domicilio- TFD
, 3.3.90.39.99 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa Juridica.
I Despesa: 3025
31 .001

.001 10 303 0127 .2293
Projeto/Atividade Centro de Especialidades Odontológicas- CEO
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 2993
31

iaal
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.00í . 1 0.305. 0094.2302
Projeto/Atividade: Ações DST/HlV/AIDS/HEPATITES VIRAIS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 1 584

SE

31

I

Fonte: 86

P

i 31 001.10.306.0094.2303
Projeto/Atividade: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN
r 3.3.90.39 - OutÍos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 1296

Fonte: 86
l

31.001 10 302 0127.2479
Projeto/Atividade: Centro de Referência da Saúde da Mulher- CRSM
, 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
i Despesa: 2937

Fonte. 86

31 001 10 302 0127.2509
Projeto/Atividade: FAEC- Manutenção dos Serviços de Hemodiálise
3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 3009

Fonte:

Fonte: 86
I
I

.2619
Projeto/Atividade: Manutenção Passos que Salvam-Tratamento oncológico
pediátrico
3.3.90.39 - Oukos Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica.
Despesa: 1237
DrsPosrÇoEs GERATS

A

I

Fonte. 86

31 .001 .10.302.0127

18.1

86

I

3í.00'1 10 301 0085 2608
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do Centro de
Atenção Farmacêutica - CAF
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Des esa. '1 019
31 00í 10.302.0127 2617
Projeto/Atividade: Manutenção do Serviço - Cenúo Médico Municipal
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa: 1226

í8 - DAs

,12"7

I

Fonte. 86

de

Senhor Secretário Municipal
Saúde
SEMUSi|mperatriz-MA, poderá revogar a licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la
por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação na
lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei no 8 666/93).
Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário poderão ser
prestados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua
Rafael de Almeida Ribeiro no 600, Bairro São Salvador
lmperatriz - MA.
Processo
31'01 0091/2018 - SEMUS
lmperatriz -MA, 0o de Abrir de 2018.
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I,OTE 1 - ANEXO I . SERVIçOS DE MÂNUÍTI'IÇ{O DE EqUIPAM$TTO5 DT RITftGERÂçÀO

PRESTAçÃO DE S€RVIçOS DE MANUTINçÀO
PREVÉNTIVA
1

E

CORRETIVA COM REPOSIÇÀO

INTTGRAL DE PEçÀS E REPOSIçÃO DE GÁS EM AR

11

888

R5

96,33

962

11544

R9

1,56,61

R5

85.54104

CONOICIONAOO, TIPO JANELA COM CAPACIOAOE
ENTRI 7 5OOA 18.OOO EIUS/HORÂ,
I

PsISTAçÂO OT SÊRVIçOS DE MANUTTNçÂO
PREVENTIVA

E

I
I

CORRETIVA COM REPOSIçÃO

INI€GRATOT PECAS

E

REPOSIÇÃODE6Á5 EM

R5

1.808 593,48

l
l

CENTRAIS DT AR, MODÉLO SPLIÍ, COM

CAPACIDADE ENTRE 7.OOO A 60,000 8ÍUS/HORA,

l

PRESIAçÃO DT SERVIçOS OE MANUTÉNçÀO
PREVENTIVA

l

E

CORRETIVÂ COM REPOSIçÀO

tNTIGRAL OE PIÇAS

r

GÁs,

rM

FITTROS,

110

1320

Rs

101,67

RS

134.204,.10

)11

1452

R5

111,33

R5

1€4 555,I íi

8TBÊDOUROS DE ÁGUA, MODELOS DT GARRAfÃO,
PRESSÂO E INDUSTRIAT-:

jo*rrroçoo

l

,,

,rrr,ços

DE MANUTÉNçÁo

lpntvtrurva r colnrrrva coM RtposrçÀo
ITNTtGRAL Dt

Ir

Pt(45 t 6A5.

EM REFRIGtRADORts

rnrezrns
I

PRESTAçÀO DE S€RVIçOS OE MANUÍENÇÃO
5

PÂEVENTIVA

INÍIGRAL DI

E

CORRETIVA COM REPOSIçÂO

2

24

RS

111,67

B5

2 680,0S

PEÇAS OE CORIINA DE AR TIPO SPLIT

RS

TOTAL

jÀ
\Í\

"'.-r$üs.

2.195-579,16

N

Fls.

4t

LorE 2 - ar{Exo

6

I-

sERvlços tE ü$sralAçÁo

Prestação de servaÇos na Instalação de
Cortinas de ar lrpo Split. incluindo cabos.

DÉ

cENÍials

E

coRTll\iÁs 9Ê aR

2

Y>r \

130.00

660,00

lIl,33

t253,32

3\7.67

8088.41

Irjbos, supone e dÍeno

PÍestação

CentÍal
1

de serviços na

Instalaçáo de
alimentaÉo

de âr trpo Splil.

220 volls, capacidadê do
condicionan':ento de a. 7000 8TU/h e
monofásica

439
P

conkole remoto sêm fio, incluindo cabos,
tubos, suporle e dreno

Preslação

CentÍal
.c

de serviços na lnstalaçào

de ar lpo Spl,l

monofâsrca

de

alimenlaÉo

22C volls. capacidáde do
de ar 9.000 BTU/h e

condrcronamento

coolrole íemolo sem Íio. rncluindo cabos,
lubos. súporte e dreno

PÍestaÇáo

Cent.al

de serviços nâ

de ar lipo

Instâlaçáo de

Sphl.

altmentaçáo

220 volts. capacrdade do
condicionamento de ar 12.000 BTU/h e
conlÍole remolo sem Íio incluindo cabos.
monolásrca

286

I85 00

96

4?1,33

40639.68

15

,153.13

6414.9',)

l

500,00

500,00

L

10110 00

tubos, suporte e dreno

Prestação

Cenkal
10

de serviços nâ

lnslâlaÇão de
alimenlaÉo

de ar trpo Splrl

monofásrca

220 volts, capacidade do
ar 18.000 BTU/h e
fio incluindo cabos,

condicronâmenlo de
controle remolo sem
lubos, suporte e daeno

Prestação

de servrços na lnstalaÉo

de

de ar tipo Splrl. alimentaçáo
monoíásica 220 volls capacidade do
condionamenlo de ar 24 000 BTU/h e
Cenlral

11

conlÍole renrolo sem fio. incluindo cabos.
tubos. suporte e dÍeno

Prestaçáo

Cenkal
12

de serviços na lnstalação de

de ar iipo

Spht,

âlimentaçáo

220 volts. capacidacle do
condionamento de ar 28.000 BTU/h e
monoÍásica

conkole Íemolo sem Íio. incluindo cabos,
tubos. suporte e dreno

Prestaçâo de serviços na !nslalação de
Central de ar lrpo Splil. piso/telo tírfásrca

I

1.1

almentação 380 volls, capacidade do

condicionamenlo de aÍ 3ô000 BTU/h e
côntrole remolo sem fro. rncluindo cabos,

I

14

585,00

,rro,*l

!1So,C0

4080 cc

tubos. suporte e dÍeno

14

PreslaÇáo de servços na lnstalâÇão de
Cenlral de aÍ üpo Splrl p'so/leto tÍÍâsica,
ahmentaÇão 380 volls. cápacdade do
condicionamento de ar 48 000 BTU/h e
controle remolo sêm Íio lncluindo câtros.
tubos suporle e dreno.

roÍÂlTOTAT-GLOBAL

R$

180.396,36

RS

2.375.975,52

/,
c,ourn/ffi/r^q,,u,,
Lrcitíção / SEMUS

[Iai.51.081'5
Vl

at 34.998 4
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PREGAO PRESENCIAL N" O63i2O18.CPL

ANEXO

II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTÂ CREDENCIAL

lnrperatriz

(MA).

de 101 8.

dc

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
Rf,F. PREGÃO PRESENCIÀL N' 06]/20I8-CPL.

O

abaixo-assinado, responsável legal

pela

Empresa
n"
vem pela presente infornrar a Vs. Sas. que o Sr
, com sede na rua
ponador do RC
e do CPF n"
é designado pârâ representar nossa empresa na Licitação acima referida, podendo assinar atas e demais
documentos. interpor recursos e irnpugnações, receber notificação. tomar ciência de decisões- assinar
propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorreq desistir da interposição de recursos.
acordar. f'ormular lances verbais. enfirn. praticar todos os atos inerenles ao cename.

inscrita

_____.

no

CNPJ/MF sob

o

n'

Atenciosamente.

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
Com Íirma rcconhecidà em càrtório

20
Rua Urbano Santos, n"
CEP

1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA

65.900-505 E-mail: cplimperatriz rhotmail.com

\

ESTADO DO }IARANHÃO
PITEFEITT] RA MU NICI PAL DE I MPE,RA'IRIZ

,I

(]OMISSAO PT]RNIANENTE DE LICITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N' 063/20I8-CPL
ANEXO

III

(MINUTA DO CONTRÂTO)
CONTRATO N"

/2018

. SEML]S

CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DL,INSTALAÇÀO. MANUITNÇÀO.
ASSISTENCIA TECNICA. OPERAÇAO DIARIA E
MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E
CORRETIVO. COM FORNECIMENTO INTECRAL

DE PEÇAS. \4ATERIAIS. MÃO DE OBRA L
COMPONENTES DOS APARELHOS DE
CONDICIONAMENTO DE AR, TIPO *SPLIT', AR
CONDICIONADO DE JANELA. GELADEIRAS.
FREEZER. FRIGOBARES. BEBEDOUROS E
CORI'INA DE AR TIPO *SPLIT. DESTINADOS A

ATENDER AS
COORDENAÇÔES

NECESSIDADES DAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAUDE. CELEBRAM O
IMPERA|RIZ f A ÉMPRESA

MUNICIPIO

DE

NA FORMA ABAIXO

Ao(s) _
dias do rnês de _
do ano de 2018. de um lado, o MUNICiPIO DE IMPERATRIZ,
CNPJ/MF n' 06.158.455/0001- 16. localizada na Rua Rui Barbosa, no 201, Centro. através do(a)
Sccretário(a) Municipal de Saúde,
, brasileiro(a). agente político,
portador do RG n" _
SSP/MA e do CPF/MF n'
- doravante denorn inado
simplesmente de CONTRATANTE e. do outro lado, a empresa
C,r-PJ/MF
n."
. estâbelecidâ na
neste ato, representada pelo, Sr
portador do RG n'
e do CPF/MF n"
. doravante
denominada sirnplcsmente de CONTRÀTADA. tendo em vista o que constâ no Processo no
e propostâ apresentada. que passam â integrar este instrumento,
independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar. resolvem, de comum
acordo. celebrar o presente Contrato. regido pela Lei n." 8.666. de 2 I de junho de 1993. mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLAUSTILA PRIMEIRA - DO OBJETO
I' l. Constitui objeto deste Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Instalação. Manutençào.
Assistêrrcia Tecnica, operação diária e manutenção em caráter preventivo e corretivo. com
fornecimento integral de Peças, Materiais, Mão de obra e componentes dos aparelhos de
condicionamento de ar, tipo "Split". Ar condicionado de janela, Geladeiras, Freezer, Frigobares.
Bebedouros e Cortina de ar tipo "Split, destinados a atender as necessidades das coordenações da
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com o Pregão Presencial n" 061/2018-CPL e seLrs
anexos. que independente de transcrição integram este instrumento para torJos os fins e eleitos legais.
O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei no.
8.666, de 2 I de.junho de I 993 e suas alterações.
n' l6-i7 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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- l)os sERvI(ros. ESPECITICAÇ Õrs e oulxrtDADES pARA M.qxurrNCÃo
1,2.1. Quantidades e especificações contidas no Edital e Terrno de Referência.
1.2,2. Diretrizes técnicàs gerais.
1.2.2.1. Todos os sistemas dc refrigeração/climatização devem estar em condições adequadas de
linrpeza. nranutenção, operação e controle, observadas as determinações abaixo relacionadas, visando
1.2

à prerenção de riscos à saúde dos ocupantes.
a) Limpar os componentes do sistema de refrigeração/climatização, tais como: bandejas, serpentinas,
umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos á
saúde humana e manter a boa qualidade.
b) Verificar, periodicarnente, as condições fisicas dos filtros e mantê-los em condições de operaçào.
Promover a sua substituição quando necessáriai
c) Restringir a utilização do compartimento onde está instalada a caixa de mistura do ar de relorno e ar
renovação ao uso exclusivo do sistema de clirnatização sendo proibido conter no mesmo
compartimento rnateriais. produtos e utensílios:
d) Preservar â captação de ar extemo livre de possíveis fontes poluentes externas que apresentem
riscos à saÍrde humana:
e) Descartar as sujidades sólidas. retiradas do sistema de clir.natização após a limpeza" acondicionadas

err

sacos de material resistente

inalár

e

e porosidade adequada, para evitar o espalhamento de partículas

is.

1.2.3. )lan utençâo Pre\ entir à.
l.l.-.i.1. A assistência técnica preventiva consistirá em procedimentos de manutenção visando prerenir
situações que possam gerar fàlhas ou defeitos. a conservação e o perfeito funcionamento dos
cquipamentos- obsenando-se as periodicidades constantes no Termo de Referência. bem como
rccorncndar a SEMtIS eventuais providências, sob seu controle, que possam interferir no desempenho
dos nrc'smos.
l.l..i.l. Constarâo da marrulençâr.] pre\e li\a. enlre outros procedirnentos necessários á colrserraçào e
ao perfêito funcionamento dos equipamentos. os seguintes serviços:
a) manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao pertêito funcionamento dos
equipamentos;
b) limpeza geral dos equipamentos:
c) lubrificação geral dos equipamentos:
d) conferência e reposição do gás refrigerante e de outros tipos de gases. de rnodo a garântir a carga
térmica necessária ao rendimento otimizado dos equipamentos;
e) manutenção dos dutos de ar e de todo o sistema de drenagem da água de condensação:
f) leitura de todas as grandezas elétricas. mecânicas e de temperatura necessárias para se caracterizar o
bom ou mau funcionamento de todos os equipanrentos.
1.2.1.3. A manutenção preventiva deverá ser feita indeper)dentemente de ter havido manutençâo

correlila no período, devendo ser emitido relatório de atendimento específico para cada tipo

de

manutenção.

I.2..1. Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações da SEMUS. quantas vezes forem
neccssár'ias. sem qualquer ônus adicional. sempre que houver paralisação por quebra do equipamento,
oLt quando tbr detectada a necessidade de recuperação corretiva no período. devendo ser emitido
relatório de atendimento especitico para cada tipo de manutenção.
1.2.5. No caso do Hospital Municipal de Imperatriz e Hospital Infantil de Imperatriz. a manutençào
consistirá tanrbém aos chamados de sobreaviso ent regime de 24 (vinte e quatro) horas em caso de
paralisação do equipamento por quebra ou quando for detectada a necessidade de recuperaçào
corretiva no período. caso haja necessidade de remoção do equipamento para a correção. deverá ser
substituído imediatamente por novo equipamento até que o mesmo retorne ao Iocal de or.igem.
1.2.6, Considerações Gerais
1.2.ó.1. Os preços apresentados pela CONI'RAIADA deverão cobrir todos os custos dos serviços,

abrangendo

o fornecimento de rnâo de obra especializada, leis e

encargos sociais decorrentes,
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feffamentas e equipamenlos, transportes, operacionalidade de automação, fretes. remoçãô de móveis,
nráquinas ou equipamentos para execução dos serviços e seu reposicionamento no local, limpeza do
ambiente. enfim. tudo o que fcrr preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos serviços
solic itados.

I.3. I)OS OBJEToS, ESPECI!'ICACÕES E QLTANTIDADES I'ARA INSTALAÇÃO

I.i.l. Os objetos. especificações e quantidade estão claramente descritos na planilha constante no
Edital e Terrno de Referência.
L-}.2. Cada conjunto (aparelho instalado) deverá ser complementado com os seguintes acessórios e
rnateriais de instalação:
a) Suporte para as unidades evaporadoras;
b) Suporte para as unidades condensadoras;

c) Linha de sucgão;
d) Linha de líquido:
e) Isolamento térmico;

0 lnterl:gações elétricas;
g) Pontos de forga trifásicos e monofásicos j untos ás unidades condensadoras e evaporadoras;
h) Pontos de dreno.

r.4. R0TINAS

BÁSICAS

DE MANUTf,NÇAO DOS SISTEMAS

DE

ATIZ.AC ÃOIR E FRIG E RAÇÃO
l,:1.1. Manutenção Preventivâ: Realizar todos os equipamentos da sede da SEMUS e Coordenações.
l.,l.l. No Caso do HMI e HII a Manutenção, nos aparelhos da UTI, Centro Cirúrgico, Sala de
lsolamento. e Centro de Material e Esterilização, ou outas salas que por eles são julgadas vitais para

C LI M

que o ar permaneça limpo.
I ..1.i. Para a Manutenção Preventiva a contratada deverá adotar os seguintes procedimentos:
a) Verificar e eliminar a sujeira, danos e corrosões no gâbinete, na moldura e na bandeja:
b) Verificar a operação de drenagem de água na bandeja;

c) Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acúslico (se esÍá preservado ou se

nào

contérn bolor);

d; Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete:
e) I-avar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo). sem uso

de

produtos

desengraxantes e corrosivos:
t) Limpar o gabinete do condicionador:

1.4.3.1.Nos Íiltros de ar:
a) Verificar e eliminar as frestas dos filtros:
b)Verificar e eliminar, danos e corrosào:
c)Limpar o elemento filtrante:

1,4,3.2. Nos ventiladores:
a) Verificar e eliminar a sujeira. danos e corrosão;
b) Verificar a fixaçào:

c) Lubrificar:
d) Verificar e eliminar ruídos:
e) Veriticar tensão das correias e corrigiq se for o caso;
l) Verificar vazamentos nas Iigações flexíveis:
g) Verilicar a operação dos amoíecedores de vibração;
h ) Verificar a instalação dos protetores de polias e correias;
i) \'eriflcar a operação dos controles de vazão:
.i) VeriÍicar a drenagem da água:
k) Linrpar internâ e e\ternamente a carcaÇa e o rotor.

l) Verificar partida do contpressor;
nr) Manutenção do sistema elétrico de alimentação, coÍn reaperto das ligações elétricas;
23
Rua Urbano Santos. n. 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP 65.900-505 E-nail: cplimperatriz@hotmail.com

*',
-)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITT.] RA MUN ICIPAL DE IMPE,RATRIZ

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

n) Verif,car. limpar e corrigir defeitos nas serpentinas evaporadoras e condensadoras:
o) Medições de temperatura ern oC (grau Celsius), corrente A (ampere) e Tensão em V(volts);
p) Serviços de Recuperação das unidades, naquilo que se encontra fora da norrralidade, como reparar
vazamentos nas tubulações de gás, colocação de gás refrigerante e óleo lubrificante quando for o caso;
q) Fazer leitura das temperaturas do Bulbo Seco e Bulbo Umido para avaliação de rendirnento:
r) Medição e Registro de vazão de ar dos equipamentos para avaliação de rendimento;
s) MediÇão e registro da umidade relativa do ar:
t) Apresentaçâo de relatório mensal completo e legível, descrevendo os procedimentos dos trabalhos
exccutados conforme exigências descritas e necessidades verificadas.

l.{.-1. Manutenção Corretiva - Essa manulenção consistirá no atendimento às solicitações da
SEMUS e suas coordenaçôes. quantas vezes forem necessárias. sem qualquer ônus adicional, sempre
quL'hou\er paralisação por quebra do equipamento, ou quando for detectada a necessidade de
recuperação. substituição de peças ou para a correção de defeitos detectados durante a manutençâo
prc\enti\â ou que venlram a prejudicar o t-uncionamento de quaisquer dos equipamentos.
1.4.5. A Contratada se obrigará pelo fornecinrento de todo o insrumental. equiparnentos de proteçào
individuais (EPl's). Íêrranrentâs e mão de obra especializada e necessária para a execução dos
serviços.
1.,1.6. Peças

i.4.6.1. Será de

responsab

ilidade da Contratada

o

fomecimento de todas e quaisquer peças

e

componentes. cu.ja substituição se faça necessária para o perfeito funcionamento dos equipamentos.
1.4.6.2. As peças deverão ser substituídas por outras novas, com garantia e enr corÍbrmidade com as
recome:rdações do fabricante.
1,4,7. Material de Consumo
L4.7. i . Será de respon sabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de consumo necessários
à execução dos serviços. tais como: materiais de limpeza. de lubrificação, estopas. soldas, espumas
para vedação, produtos de pinturas, gás de refrigeração, etc.
I.4.7.2.Todos os pÍodutos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de ar condicionado
devenr ser biodegradáveis e devern estar devidamenle registrados no Ministério da Saúde para esse

firn.

I,,iL S T. LA S I,-GI i\D { . D,{S OBR I (;,{ÇÕ ES D.{ CONTR{TADA
2.1. A reparar. corrigir, renrover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas
custas e riscos. rlurn prazo de no máxirno de 05 (cinco) dias úteis. quaisquer vícios. defeitos.
C

incorreçôes, erros. falhas e imperl'eições. decorrente de culpa da empresa fornecedora ou fabricante.
2.2. A er,itar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior. não podendo tal fato ser
invocado parajustificar cobrança adicional, a qualquer título.
2.3. A responsab ilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empre-eados. ou
representantes, direta e indiretamente. ao adquirerte ou a terceiros, inclusive os decorrentes de
serviços ou aquisições com vícios ou deÍêitos. constatáveis ros prazos da garantia. mesmo expirando o
prazo.

2.4. A CONTRATADA deverá lnanter as instalações e os equipamentos em condições normais de
funcionamento. executando â manutenção preventiva necessária. sem alterar as caraclerísticas técnicas
dos mesmos.
2.5. A manutenção será realizada. sempre, segundo as prescrições dos fabricantes, com as norrnas
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e conforme especifioado no Termo de
Referênc ia.

A CONTRATADA deverá disponibilizar de imediato todos os materiais, ferramentas e
equiparlentos necessários à realização de manutenção preventivâ ou corretiva bem como utilizar
sornente materiais e peças novas, originais de primeiro uso e de boa qualidade nas reposições que se
2.6.

fizerenr necessárias.
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2.7. Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a execução da prestação do serviço,
confon'ne cláusula quarta deste Edital.
2.8. Declarar, detalhadamente, a garantia técnica dos serviços oferecidos pelâ pÍoponente. cujo prazo
não poderá ser inferior ao definido na cláusula terceira deste Contrato, contado a partir do reccbimento
definitivo dos serviços prestados.
2.9. Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a prestação dos serviços
em questão, nos termos do § l'; do art. ó5 da Lei 8.666/93.
2.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas. inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos. enquanto perdurar a vigência do
contrato.
2.11. Carantir que a âção ou onrissào. total ou parcial, da fiscalização do setor competente, nào
eximirá o forneccdor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre
as partes.

2.12. Todas as despesas com mão-de-obra de manutenção são de inteira responsabilidade do
('ONI RATADO. inclusire leis sociais, seguros contra acidentes. estadias. viagens. etc.
2.13. A empresa CON rRATADA será a única responsável de pleno direito por quaisquer acidentes de
quc possanr ser r ítimas seus empregados, quando nas dependências ou imediações da local de entrega
c irrstalações. da CONTRAIAN'|E. devendo ser adotas as providências que. a respeito, exigir a
legislaçào err vigor sobre aciderites e segurança no trabalho.

a

instalação e manutenção dos serviços deverão ser d ispon ibilizados para os
trabalhadores equipamentos de proteçào individual (EPI), como: óculos. máscaras, capaceles, luvas.
sapatào- cintos de segurança. protetores auriculares e outros. E equipamentos de proteção coletira
(EPC). como: guarda corpo, proteção de aberturas no piso, dispositivo de proteçào para limitação de
quedas e outros, quando se fizer necessário. sendo estes responsabilidade da empresa CONTRATADA.
2.15. A CONTRATADA além de ser devidamente regisrada no CREA (Conselho Regional de
Arquitetura e Agronomia). e deverá possuir em seu quadro, permanente. profissionais de nível superior
em Engenharia Mecânica com experiência na prestação de serviços compatíveis conr o objeto deste

2.1:1. Durante

Contrato:
2.16. Seguir as normas do Plano de Manutenção Operação e Controle - PMOC e da nas nonnas para
as (EAS) NBR 7256 da Associaçâo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, dos respecti\os sistemas
de climatização. visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes.

CLÁT]SUL.A. TERCEIRA . DA GARANTIA AS S ISTENCIA TECNICA DOS SERVICOS
ser,v iços de manutenção de\erão ter garantia mínima de 03 (três) meses e assistência técnica
disponír'el aos chamados provenientes da contratante.

Os

PARÁCRAFO PRIMEIRo - O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante
nranutenção preventiva e corretiva. de acordo com as necessidades do fato em questão com a
linalidadc de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso.
PÀRÁ(;RAFo SEGIJNDo l\-o caso dos seniços de manutenção que apresentaÍem defeitos e.
conscquenternente haja substituição de peças, a garantia será novamente contada a partir da nova
reposição. tendo garantia mínima de 06 (seis) meses.

CLÁ!]§!LÀ QUARTA - DOS PRA.ZOS, LOCAL DE ENTREGA, RECEIIII\IENTO E
ACIIIàCAO I) OS SERVICOS
Os serviços de instalação e manutenção dos sistemas de climatização/refrigeração deverào ser
iniciados a sua execução no prazo máximo de até 03 (três) dias corridos contados a partir do
recebimento da Ordern de Serviços emitida por setor competente da contratante. A ernpresa que llào
cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666193 e suas alterações.
PARÁGRAFO PRIMETRO - Os serviços serão prestados de forma lácita em acordo ao Termo de
Referência. sem ônus adicional para a contratante, nos diversos setores que compõem o Sistema
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Municipal de Saúde de lmperatriz - MA, com endereços e localização a serem deÍlnidos no ato da
execução dos serviços, acompanhado da respectiva solicitação de serviço por pessoal qualificado da
contratadâ.

PARÁGRAFo SEGUNDo A empresa vencedora deve efetuar a prestação dos sen,iços em perfeitas
condições de funcionamento, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de
desernpenho rnhimos exigidos, dentro do horário de expediente do respectivo órgão responsável.

CLÁUSULA oUINTA - DAS OBR]GACÕES DA CONTRATAIITE
Efetuar o pagamento na forma da cláusula sexta, após o recebimento definitivo dos serviços e
verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias e as demais
disposiçôes do fermo de Referência.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Verificar se serviços foram realizados com observação às disposiçôes
pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento da
prestação dos serviços.
PARÁGRAFo SEGUNDo - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor
ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoçâo
das medidas convenientes a administração.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Facilitar aos empregados e/ou prepostos da CONTRATADA acesso às
áreas onde os serviços serão executados, aos equipamentos, às plantas e aos documentos técnicos,
prestando-lhes os esclarecimentos eventualmente solicitados.

CLAUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO
O paganrento será efeÍuado mensalnrente, mediante depósito em conta-corrente, na agência do banco
indicado pelo contratado. em prâzo não superior a 30 (trinta) dias. contados a partir da data final do
período do adimplemento e entrega da Nota Fiscal/Fatura e, de acordo com as exigências
adnrinislrativas em vigor, atestada pelo Gestor do Contrato.

PARÁcRAFo PRtMEIRo - O pagarnento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
AOS SERVIÇOS PRESTADOS. à medida que os mesmos forem executados, não devendo estar
vinculado a Iiquidação total do empenho.

PARÁGRAFo SEGUNDo - Para fazer jus ao pagamento, a fomecedora adjudicatária deverá
apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Seguridade Social, Fazenda
Nacionr-l (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS),
Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDI Regularidade Fiscal com o Estado e Município, bem como
a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto
ao ISSQN.

CLAUSULA SE TIMA _ DA FISCALIZACAO t)O CONTRATO
A fiscalização e acornpanhamento da execução do presente contrato serão feitos pelo servidor
especialmente designado no ato da contratação, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências,
detenrinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do
Arrigo 67. da Lei no 8.666. de 21 .06.93.

PARÁGRAFo ÚlvtcO

- A

fiscalizaçào de que trata esla cláusula não exclui nem reduz

a

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
resultantes de ação ou olnissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUS ULA OITAVA - DO PRAZO DA VIGENCIA E EXECUC AO DO CONTRATO
prazo de vigência da contratação para entrega dos materiais do Termo de Referência e de l2 (doze)
rneses, a contar da âssinâtura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o que dispôe a

0

legislação vigente.
)_6
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CLÁUSULA NONA

- DO

VALOR

T]

PARÁGRAFO ÚxtCO
orçamentária:
3 1.00

-

E D.4, CLÂSSIF'ICA

DO

NT.A.RIA E ENlPENHO
O valor global estimâdo do contrato é de R$.............. (..-...
ORC,4.NI

o

.. . . ......).

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação

t. 10.302.0090.2627

ProjetolAtividade: Atendimento Hospitalar UPA,'São Jose
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-

Fonte:86

Despesa: 1330
1.00r. r 0.102.0090.2282
ProletolAtividade: Manutenção do Serviço de Atendimento móyel de urgência- SAMU
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
Despesa: l22l
3

i

Fonte: 86

I.oo t. to.io2.o 125.221 4

Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do HMI , HI de lmperatriz
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte: 86

Despesa: 0995
3 1.001 . 10.301

.0086.2263

Projeto,lAtividade: Promovendo a Saúde na Atenção básica
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Ibnle:

86

Despesa: I 103
3

1.00t. I 0.i05.0094.260i

jeto'Atividade: Vigilância Epidemiológica em Saúde
i.i.90.i9.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Pro

Fonte: 86

Despesa: 1070
1.00r. | 0.304.0094.25 r 5
Projeto,/Atividade: Vigilância Sanitária e Ambiental
3.3.s0.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 2970
3

Fonte: 86

i r.00t.

t0.302.0127.2614
Projeto/Atividade: Programa de Qualificação do CAPS ( saúde mental)

3.3.90.39.99 Outros Serviços

Fonte: 86

de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Despesa: I 195
3 1.00

t. t0.302.012'1.2620

Projeto/Atividade: Assistência Hospitalar/Dermatológico e CEMI
3.3.90.']9.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

Fonte: 86

Despesa: 1280
3

1.00t. I 0.305.0094.25

l4

Projeto/Atividade: Centro de Controle de Zoonoses
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 86

Despesa: 2961
3 1.00

t. t0 302.0 127.227 t

ProjetolAtividade: Manutenção dô Centro de referência em saúde do trabalhador- CEREST
3.i.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica.
Despcsa: 19.14

ronte: to

]

31.00t. r 0.305.0094.2i 30
Pro.jctoi Atividade: Laboratório Municipal de Endemias /HANSENIASE
1.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

f-onte: 86

Despesa: 1267
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t.00 t. 10. 122.0083.2606

Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades- Assessoria e Projetos Especiais - SEMUS
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

Fonte: 86

Despesa: 0969
3

t.oo t. t0.302.o t27.227 7

Projeto/Atividade: Tratamento fora do Domicilio- TFD
3.3.90.i9.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte: 86

Despesa: 3025

t.00 t .I0.303.0 t27.2293
Projetor'Atividade: Centro de Especialidades Odontológicas- CEO
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Despesa:2993
3

Fonte: 86

i

r.00 r. 10.305.0094.2302
Projeto,rAtividade: Ações DST/HIV/AIDS/HEPATITES VTRAIS
i.i.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
Despesa: 1584

Fonre S6
I

3 1.00 r. | 0.306.0094.2303

Projeto./Atividade: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN
de Terceiros - Pessoa Juridica.
Despesa: 1296

3.3.90.39 Outros Serviços

I

t0.302.0 t27.24'1 9
Projetor'Atividade: Centro de Ret-erência da Saúde da Mulher- CRSM
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
Despesa: 2917
3 I.O0

3 I .001

Fonte: 86

I
I

Fonte: 86

.10.302.0127.2509

Projeto/'Atividade: F'AEC- Manutenção dos Serviços de Hemodiálise
3.i.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

Fonte: 86

Dcspesa: 3009

l. 10.301.0085.2608
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do Centro de Atenção Farmacêutica CAF
3 1.00

i.i.90.39

L'onte: 86

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

l)espesa: l019
3

r.00r. r0.302.0127.26r

7

Projetoi Atividade: Manutenção do Serviço Centro Médico Municipal
i.i.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Dcs
t226

r.00r. I0.302.0r27.26r9
Projeto/Atividade: Manutenção Passos que Salvam-Tratamento oncológico pediátrico
3.3.90.i9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

Fonlc: 8ó

3

Fonte: 86

Despesa: 1237
US ULA DÉCIMA
DAS §{ULTA s- SANCÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO
CONTR{TUAL
10.1. Na hipótese de a CONTRATADA recusar-se a assinar o contrato ou instrumento equivalente

CLÀ

justificativa, esta não for aceita pelo contratante, e aind4 se após a
Contratação incorrer em inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida
inj ustificadamente. ou se havendo

a previa defesa, aplicar as seguintes penalidades:

a) advertência, por escrito. sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais

haja

concorrido:
b) multa moratória mensal de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato. em caso
de vacância de algum posto de trabalho fixo de aÍé 02 (dois) dias consecutivos ou 05 (cinco)
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intercalados a cada mês, com base no artigo 86, da Lei n" 8.666/93;
c) multa moratória mensal l0Á (um por cento) do valor total do Contrato, em caso de vacância de
algum posto de trabalho fixo por mais de 02 (dois) dias consecutivos ou 08 (oito) intercalados em cada
mês, com base no anigo 86 da Lei 8.666/93:

10.2. No caso de aplicação de multa em casos não previstos nas letras acima. será observado
percentual de l% (um por cento) sobre o valor global do contrato quando a CONTRATADA:
a) Recusar-se a fornecer o objeto contratado, sem prejuízo das demais sanções legais câbíveis;
b) Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da fiscalizaçâo;
c) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem a concordância expressa
do CONTR{ANTE;
d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes da infração cometida;
e) Praticar por ação ou omissão. qualquer ato que, por imprudência, negligência ou imperícia, dolo ou
má té. renha a causa prejuízo ao CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação da
CONTRATADA enr reparar os danos causados;
f) Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o CONTRANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. _ DA RESCISAO DO CONTRÀTO
Il.l. A inexecução total parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorênctas
prescritas nos aÍigos 77 a81 da Lei n" 8.666/93, de21/06193.
I 1.2. Constituem

motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes e prâzos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)

lentidão do seu
cumprimento, Ievando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusâo dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipuladosl
A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Adrninistraçào;
O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
O cometimento reiterado de laltas na sua execução. anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei n" 8.666 de 2l dejunho de 1993t
A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do contralo;
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato;
A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modiflcações do valor
inicial do contrato além do Iimite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei n"8.666
de 2l dejunho de 1993;
A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem intema
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas ate que seja normalizada a situação;
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
dos serviços ou parcelas destes. já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública grave perturbação da ordem intema ou guerra assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situaçào;
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m) A nâo-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviços. lros prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos;

n) A

ocorrência de caso fortuito

ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva

da

execução do contrato.

o) O descumprimento
p)

do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveisl
A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do
contrato:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz (MA), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E. para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e côntratado, é lavrado o presente
instrumento ern 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz

(MA),

de

de 2018

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTP,ATADO
Representante Legal

TESTEMUN HAS:

CPF,/MF

CPF/MI.
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PRE(;AO PREST]NCIAL N" 06]/2O18.CPL

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI
8.6ó6193

DECLAR4.ÇÃO
(Nome da E.rnpresa)
inscrilo no CNPJ/MF sob n"
por intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
DECLARA,
Carteira de Identidade n'
e do CPF no
disposto no inc. V do àrt. 27 dà Lei n' 8.666, de 2 I de junho de 1993, acrescido pelâ Lei
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo,

portador da
para fins do
n' 9.854, de
perigoso ou

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Rcssalr a: emprcsa nrenor- a partir de quatorze anos. na condição de aprendiz

(

).

(data)

(representante legal)

(Obsen'ação: em câso âfirmâtivo, assinalar a ressah'a acima)

31
Rua Urbano Santos,

CEP 65.900-505

n'1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
- E-mail : cplimperatriz@hotmail.com

\

-rt.

ESTADO DO MARANHAO

N

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

4s2

PREGÃO PRESENCIAL N' 063/20I8-CPL
ÀNEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS Df,
HABILITAÇAO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n' 063/201 8CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz, e conforme exigências legais, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação.

A presentc declaração e feita sob as penas da Lei.

Imperatriz(MA),

de

de 2018.

Representante Legal da Empresa
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