
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
Estado de São Paulo 

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 016/18 

PREGÃO N° 016/18 

EDITAl N° 016/18 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, mediante o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, designados nos autos do Processo Administrativo nO 139/18 (fls. 62), pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, MENOR PREÇO MENSAL, que obedecerá ao disposto na lei 
Federal nO 10.520/02, Ato da Presidência de nO 149/07, Ato da Presidência de nO 
023/10, lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações e lei Complementar n? 123/06, 
no que couber. 

Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação das empresas interessadas 
deverão ser entregues na Sala de Reuniões Dr. Sérgio Nogueira, da Câmara 
Municipal, situada na Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, 381, Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes - SP, no dia (01/08/2018), às 09h30, quando se realizará a 
sessão pública para abertura dos envelopes, dirigida pelo Pregoeiro designado. 

1. OBJETO 

O presente PREGÃO tem por o~jeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERViÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DA CABINE PRIMÁRIA E DO GRUPO GERADOR DE 
ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, conforme 
especificações e quantitativos constantes no ANEXO I deste edital. 

2. DAS CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Somente poderão participar deste Pregão, as empresas que se enquadram 
na condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso I da Lei Complementar nO 
123/2006, legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que 
satisfaçam as condições deste edital, 

2.1 Será vedada a participação: 

a) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual 
Municipal, ou do Distrito Federal, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei 
Federal 8.666/93; 
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temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com 
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a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso 111 da Lei Federal 
8.666/93; 

c) De empresas sob processo de concordata ou falência; 

d) De empresas sob a forma de consórcio. 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 
item 8 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, 
contendo as seguintes inscrições: 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PREGÃO N° 016/18 
PROCESSO LlCITATÓRIO N° 016/18 
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 
EMPRESA PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PREGÃO N° 016/18 
PROCESSO LlCITATÓRIO N° 016/18 
ENVELOPEN°02-DOCUMENTAÇÃO 
EMPRESA PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

3.2 A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes não se responsabiliza pelo 
recebimento de envelopes encaminhados pelo Correio. 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 O proponente deverá se apresentar diante do Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar 
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

4.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

4.2.1 Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, 
sócio ou assemelhado, deverá apresentar um dos seguintes 
documentos: 

a) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado; 
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b) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 
sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

c) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 
em exercício, no caso de sociedade civil; 

d) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

e) Registro comercial, se empresa individual. 

4.2.2 Se representada por procurador, além de um dos documentos 
acima elencados, deverá apresentar também: 

a) Instrumento público de procuração; com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente, ou; 

b) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida, 
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente, acompanhado de ato de investidura do outorgante 
como representante legal da proponente. 

4.3 Deverá apresentar, ainda, as declarações de PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO, de ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, de 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, e de ENQUADRAMENTO NA CONDiÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme 
modelos constantes dos anexos 111, IV, V, VI e VII deste edital, juntamente 
com os documentos de credenciamento. 

NOTA: A apresentação dos documentos acima mencionados no credenciamento 
isenta a presença dos mesmos no envelope de habilitação. 

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença 
das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o 
pregoeiro, inicialmente, procederá ao recebimento dos ENVELOPES N° 01 - 
PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 
não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
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5.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão 
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do 
certame. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 A proposta de preço deverá ser formulada em papel timbrado da empresa 
licitante, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, preferencialmente conforme o modelo constante do Anexo 11 
deste edital, em 01 (uma) via, datada e assinada pelo representante legal ou 
procurador credenciado para o certame, devidamente identificado com 
nome, RG, CPF e cargo na empresa, devendo nela constar, 
obrigatoriamente: 

a) CNPJ, razão social, endereço, telefone, e-mail da licitante; 

b) Valor mensal da proposta apresentado em algarismos (com apenas duas 
casas após a vírgula) e por extenso; 

c) Declaração expressa de que no preço proposto estão incluídos todos os 
custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatória prestação dos 
serviços objetivados neste edital; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contado da data da sessão pública. A ausência da indicação do prazo 
será entendida como aceitação tácita dessa condição. 

6.2 Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por 
extenso será considerado este último. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a 
autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e 
sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 
vencedora. 

7.2 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo 
de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

7.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos 
dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem 
novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a 
partir da autora da proposta classificada em último lugar, até a proclamação 
da vencedora. 
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7.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4. 

7.6 Dada à palavra a licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar 
nova proposta. 

7.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.8 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% (um por cento). 

7.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 
proponente desistente às penalidades constantes no item 15 deste Edital. 

7.10 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 
consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 
efeito de ordenação das propostas. 

7.11 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a 
contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

7.12 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 

7.13 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 
menor preço mensal apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade 
da proposta de valor mais baixo, comparando-a com o valor estimado. 

7.14 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o MENOR 
PREÇO MENSAL, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo 
com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 
mercado. 

7.15 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 6; 
d) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

7.16 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 
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aproveitando-se a proposta no que não for· conflitante com o instrumento 
convocatório. . 

7.17 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 
previstas no edital. 

7.18 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida. para habilitação e os recursos 
interpostos. 

7.19 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 
previamente junto ao Pregoeiro. 

7.20 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 
data para continuação dos trabalhos, sendo intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 

7.21 Serão aceitas apenas propostas com Valor Mensal igualou inferior ao 
estimado, o que corresponde à R$ 3.153,65 (três mil cento e cinquenta 
e três reais e sessenta e cinco centavos) .. 

8. DA HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE nO 02, os seguintes documentos: 

8.1 HABILITAÇÃO JURíDICA 

a) Registro comercial, 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 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
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8.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, em havendo, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) Prova de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal 
(Certidões Negativas de Débitos de Tributos e Contribuições ou 
Certidões Positivas de Débitos com efeitos de Negativa), sendo a última 
do domicílio ou sede da licitante; 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da respectiva certidão negativa 
(CNDT), dentro de sua validade, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11. 

d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

8.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo não superior a 
90 dias da data de sua expedição. 

8.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Comprovação de que o licitante forneceu os serviços compatíveis com 
os ofertados, mediante a apresentação de atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 

b) Certidão de Registro ou Inscrição da empresa no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, com prazo de validade em vigor. 

c) Certidão de Registro ou Inscrição de responsável(eis) técnico(s), com 
vínculo profissional com a empresa, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, com prazo de validade em vigor. 

Nota: A comprovação de vínculo profissional poderá ser realizada 
mediante apresentação de contrato social, registro na carteira 
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho. 

8.5 Para as empresas cadastradas na Câmara Municipal e ou Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, a documentação poderá ser substituída 
pelo Certificado de Registro de Cadastral, desde que seu objetivo social 
comporte o objeto licitado e o registro cadastra I esteja no prazo de validade. 

8.6 Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 
esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-Io no 
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órgão emitente do cadastro ou anexá-Io, como complemento ao certificado 
apresentado, sob pena de inabilitação. 

8.7 O ENVELOPE nO 02 (HABILITAÇÃO) que não for aberto ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da 
licitação, devendo a licitante retirá-Io no prazo de 5 (cinco) dias, após 
decorrido o prazo acima referenciado, sob pena de inutilização do envelope. 

9. DA ADJUDICAÇÃO 

9.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 
ofertar o MENOR PREÇO MENSAL será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame. 

9.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a 
oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da 
licitante. 

10. DOS QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato 
convocatório do Pregão, em relação a eventuais dúvidas de ordem técnica 
ou na interpretação deste Edital, deverão ser protocolados por escrito, 
em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento e 
abertura dos envelopes, na Secretaria Geral Administrativa da Câmara 
Municipal, endereçadas ao Pregoeiro, não sendo aceito, em nenhuma 
hipótese, o encaminhamento de outra forma. 

10.2 Acolhido o pedido de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato 
convocatório do Pregão, será designada nova data para a realização do 
certame. 

10.3 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 
presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 
prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, junto ao 
Pregoeiro na Secretaria Geral Administrativa. 
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11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, 
a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para 
protocolar por escrito as razões de recurso, junto à Secretaria Geral 
Administrativa da Câmara Municipal, endereçadas ao Pregoeiro, não 
sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma. 

11.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 
bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas 
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 
(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando 
se, a todas, vista imediata do processo. 

11.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos 
recursos. 

11.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
reconsiderar sua decisão ou fazê-Io subir, acompanhado de suas razões, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 
daquele que houver dado causa à demora. 

12. DO CONTRATO 

12.1 Homologada a adjudicação do objeto licitado, a empresa vencedora será 
convocada para, no prazo de 03 (três) dias, assinar o instrumento 
contratual, conforme minuta que integra o 'presente Edital (Anexo VIII), 
devendo apresentar neste ato certidões negativas de débito ou positivas 
com efeito de negativas constantes no item 8.2, caso as apresentadas 
para fins de habilitação estejam vencidas. 

12.2 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração (artigo 64, § 
1°, da Lei nO 8.666/93 e suas alterações). 

12.3 Não sendo obedecido o prazo para a assinatura do contrato, a licitante 
vencedora decairá do direito de contratação, facultando-se à Câmara 
Municipal convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-Io em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 
nos termos da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações. 

12.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início na 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, nos 
termos do artigo 57, §§ 1° e 2°, da Lei n? 8.666/93 e suas alterações. 
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12.5 No interesse público e por solicitação da Contratante, a Contratada se 
obriga a manter o fornecimento dos serviços durante até 60 (sessenta) dias 
após a data da expiração do prazo contratual, situação que será formalizada 
em procedimento administrativo, respeitando-se o limite estabelecido no 
artigo 57 da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações, nas mesmas 
condições pactuadas, de conformidade com o Processo Licitatório nO 
016/18. 

12.6 É vedado à licitante que sagrar-se vencedora, terceirizar os serviços 
objetivados nesta licitação, sob pena de rescisão do respectivo instrumento 
contratual, além da aplicação das penalidades previstas. 

12.7 O contrato resultante da presente Processo Licitatório poderá ser alterado 
nos termos do artigo 58 cumulado com artigo 65 da Lei Federal nO 8.666/93 
e suas alterações. 

12.8 A licitante vencedora deverá indicar Preposto no município de Mogi das 
Cruzes, informando seu nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, com a 
finalidade de representa-Ia durante a execução do contrato e prestar todo o 
atendimento necessário à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

13. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

13.1 A execução contratual será fiscalizada pelo Divisão de Infraestrutura do 
Departamento Administrativo da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

13.2 Eventuais irregularidades verificadas pela fiscalização serão comunicadas à 
Contratada a fim de que essa providencie sua regularização. 

14. DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a 
comprovação da regular prestação dos serviços pela fiscalização da Câmara e, 
ainda, mediante a apresentação da documentação fiscal relativa ao mês 
contratual vencido à Tesouraria da Câmara, contendo o quantitativo total realizado 
de cada serviço objeto do contrato. 

15. DAS PENALIDADES 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/02 o 
licitante/adjudicatária que: 

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
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f) Falhar ou fraudar na execução do contrato 
g) Cometer fraude fiscal; 

h) Comportar-se de modo inidôneo. 

15.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

15.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
no subitem anterior, garantida a defesa prévia, ficará sujeito, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor estimado da contratação; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

15.4 Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de 
eventuais pagamentos devidos ao Licitante/Fornecedor, ou cobrados 
judicialmente. 

15.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao Fornecedor 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

15.6 As penalidades serão registradas no cadastro do Fornecedor, quando for o 
caso. 

15.7 A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o instrumento contratual ou análogo 
e aplique outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Públicos), 10.520/02 (Pregão), bem como demais sanções civis 
previstas na legislação vigente. 

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos necessários ao atendimento da despesa correrão por conta de 
dotação orçamentária classificada como: 020101.01031.0012.3390.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data, local e 
horário constante deste edital será transferida, automaticamente, para o 
primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 
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17.2 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de 
leitura das informações nela contidas por parte do Pregoeiro, bem como 
cópias em papel termosensível (papel de fax), cujo impresso pode se 
extinguir no processo. 

17.3 Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão 
sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

17.4 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

17.5 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
devendo anulá-Ia por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 
obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei Federal nO 8.666/93). 

17.6 A licitante deverá ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 
Pregão, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta e da entrega do objeto licitado. 

17.7 A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável 
dos termos do presente edital, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e normas gerais aplicáveis. 

17.8 O edital do pregão será disponibilizado às empresas interessadas, 
gratuitamente, no prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
situada na Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes - SP, junto a Secretaria Geral Administrativa 
telefone (11) 4798-9539, no horário das 08hOO às 11 h30 e das 13h30 às 
18hOO. 

17.9 Fica eleitor o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes - SP, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e emergencial na Cabine Primária e no Grupo Gerador da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

2. JUSTIFICATIVA 

Proporcionar, através da prestação de serviços especializados, condições 
operacionais para o correto funcionamento dos equipamentos pertencentes a 
Cabine Primária e no Grupo Gerador, instalados na Sede da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes, conforme características abaixo: 

CABINE PRIMARIA 

• Cabine Primária tipo convencional 
• Tensão Nominal 13,8 kV 
• Transformador Trifásico COMEL® - Óleo Isolante Tipo A 
• Potência do transformador 500 kVA 

GRUPO GERADOR 

Moto Gerador CUMMINS® Modelo C200D6: 

• Motor Diesel de 6 cilindros em linha - Modelo: 6CTAA 8.3-G1 
• Capacidade de óleo lubrificante: 23,8 litros 
• Capacidade de líquido de arrefecimento (somente o motor): 12,3 litros 
• Capacidade de líquido de arrefecimento (motor + radiador): 26,3 litros 
• Potência em Standby: 260 kVA /208 kW 
• Potência em Prime: 240 kVA / 192 kW 
• Capacidade da Bateria: 150 Alh 

3. NORMAS ADOTADAS: 

• NR 10- Instalações e Serviços em Eletricidade; 
• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
• NBR 14039 -Instalações de Média Tensão; 
• NBR 7070 - Amostragem de gases e óleo mineral isolante de equipamentos 

elétricos e análise dos gases livres e dissolvidos; 
• NBR 8840 - Diretrizes para amostragem de líquidos isolantes; 
• NBR 10576 - Óleo mineral isolante de equipamentos elétricos - Diretrizes para 

supervisão e manutenção; 
• NBR 12133 - Líquidos isolantes elétricos - Determinação do fator de perdas 

dielétricas e da permissividade relativa (constante dielétrica) - Método de 
ensaio; 

• Manuais de Manutenção e Boletins Técnicos de Especificações dos 
Fabricantes dos Equipamentos Instalados. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

4.1 LOCALIZAÇÃO 

Sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - CMMC, situada na 
Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi 
das Cruzes/SP. 

4.2 OBJETIVO 

o presente Termo de Referência tem por objetivo fornecer subsídios 
necessanos para contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e emergencial na Cabine Primária e no 
Grupo Gerador da Sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - CMMC. 

5. DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS 

A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva, corretiva e 
emergencial na cabine primária (medição), cabine de transformação e no grupo 
Gerador pertencente a CMMC, de forma a manter o seu perfeito funcionamento e 
as suas condições de segurança, com a possibilidade de reparo dos 
equipamentos no local de uso, ou, quando necessário, nas oficinas da 
CONTRATADA. 

OBSERVACÃO: O início dos serviços pela CONTRATADA será definido a partir 
da emissão da Ordem de Início expedida pela CMMC. 

6. SISTEMA DE ENERGIA DA CMMC 
A entrada de energia da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes é derivada de um 
poste padrão EDP SÃO PAULO, entrada subterrânea em uma cabine de 
alvenaria, onde se localiza a medição indireta (TP E TC EDP) e um Disjuntor de 
Média Tensão. Da Cabine de Medição sai um ramal subterrâneo até a subestação 
transformadora onde estão instalados: para-raios, 1 (um) disjuntor de média 
tensão e 1 (um) transformador de 500 kVA , ligação via vergalhão de cobre e 
chaves fusíveis HH, anexo a cabine de transformação está instalado 1 (um) 
Gerador de 260/240 kVA, com seu respectivo Quadro de transferência 
automático, os quais se interligam aos Quadros Gerais de Baixa Tensão 
(QGBT's). 

7. SERViÇOS A SEREM EXECUTADOS 

7.1 DESCRITIVO DOS SERViÇOS A SEREM REALIZADOS NA CABINE DE 
MEDiÇÃO, CABINE DE TRANSFORMAÇÃO E QGBT (QUADRO GERAL 
DE BAIXA TENSÃO). 

A CONTRATADA deverá, em até 10 dias após a assinatura do contrato, 
efetuar a primeira inspeção termográfica englobando todos os componentes 
dos sistemas descritos neste Termo de Referência, com a respectiva 
emissão de relatório devidamente assinado por profissional habilitado por 
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pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrada no 
CRENCONFEA. Se eventualmente forem detectados pontos cuja 
intervenção deva ser imediata, a CONTRATADA deve estar em condições 
de intervir cabendo a CMMC prover condições para a realização dos 
serviços necessários. 

MENSALMENTE: com elaboração de relatório de inspeção: 

• Realizar visitas técnicas nas dependências da cabine de medição e 
transformação, com objetivo de ser efetuada manutenção preventiva e 
corretiva no que couber, com elaboração de relatório de inspeção; 

• Analise das contas de energia elétrica, verificação de multas por baixo 
fator de potência, pagamento de demanda adicional não utilizada, 
pagamento adicional por tarifação desajustada. 

SEMESTRALMENTE: com elaboração de relatório de inspeção: 

~ Disjuntor de Média Tensão: 
• Revisão Mecânica, limpeza e lubrificação; 
• Reaperto das conexões e terminais; 
• Verificação dos isolamentos quanto a trincas; 
• Medição das resistências de contatos; 
• Verificação dos mecanismos de abertura e fechamento; 
• Verificação da isolação dos fios de alimentação das bobinas; 
• Testes de funcionamento I operação. 

~ Transformadores de Potencial: 
• Reaperto das conexões; 
• Verificação do aterramento; 
• Medição da resistência ôhmica de isolamento. 

~ Transformador de 500 KVA: 
• Verificação das tensões entre fases e corrente do secundário; 
• Inspeção visual; 
• Reaperto das conexões dos terminais; 
• Verificação do aterramento do neutro na carcaça; 
• Teste de resistência dos enrolamentos; 
• Medição da resistência de isolação; 
• Verificação do nível do óleo isolante e eliminação de vazamentos, se 

necessário; 
• Limpeza do transformador. 

~ Chaves Seccionadoras: 
• Reaperto de todas as conexões; 
• Verificação dos isoladores; 
• Lubrificação dos contatos; 
• Verificação do sistema de abertura e fechamento; 
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• Ajustes nos limites de abertura, fechamento e alinhamento do 
fechamento dos contatos; 

• Medição de resistência de contato das fases R, S, T. 
• Medição de resistência ôhmica de isolação. 

~ Para Raios de Linha: 
• Limpeza geral e reaperto dos terminais elétricos; 
• Verificação da ligação ao sistema de aterramento; 
• Medição da resistência do aterramento; 
• Medição da resistência de isolamento. 

~ Rele de Proteção Primária: 
• Reaperto das conexões e terminais; 
• Verificação dos ajustes (programação); 
• Ensaio de aferição e calibração. 

~ Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT): 
• Limpeza geral; 
• Reaperto de todos os contatos; 
• Limpeza e verificação das bases de fusíveis Diazed e NH (quando 

existir); 
• Limpeza e lubrificação das chaves gerais (quando existir). 

~ Ramal de entrada de energia: 
• Inspeção visual; 
• Inspeção da conexão da malha do cabo ao aterramento; 
• Medição da resistência de isolamento. 

~ Aterramento: 
• Medição da resistência ôhmica do aterramento. 

~ Serviços gerais: 
• Limpeza geral; 
• Verificação da iluminação das salas e funcionamento reparando-as se 

necessário; 
• Verificação e desobstrução das aberturas de ventilação das salas, se 

necessário; 
• Verificação de extintor de incêndio; 
• Medição e anotação da umidade e temperatura ambiente das salas; 
• Verificação do aterramento das massas metálicas; 
• Verificação do estado da pintura e umidade das salas; 
• Verificação do bastão de manobra, tapetes e luvas de proteção. 

ANUALMENTE: com elaboração de relatório de inspeção: 

~ Termografia: 
• O ensaio termográfico no sistema de 

desenvolvido em horário de maior pico 
média tensão 
de carga das 

# 
deverá ser 
instalações, 
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registrando-se a temperatura ambiente, o consumo geral e os dados 
nominais das instalações; 

• As medições e filmagens serão feitas de modo a apresentar um 
programa completo das três fases de energia, desde o ponto de 
entrega no poste da Concessionaria de energia, proteção, medição, 
seccionamento, barramentos, transformação, painéis gerais de baixa 
tensão, incluindo contato e acessórios gerais; 

• Os pontos críticos detectados pela termografia deverão ser 
regularizados em parada preventiva posterior ou, se necessário, o 
mais breve possível. 

» Análise do óleo isolante do transformador: 

• A CONTRATADA deverá providenciar a coleta do óleo isolante do 
transformador, a ser executada por profissional habilitado, com 
treinamento na NR 10 e utilizando obrigatoriamente os EPls 
adequados, observadas as diretrizes presentes nas normas ABNT 
NBR 7070 e 8840. A CONTRATADA providenciará envio das 
amostras para análise cromatográfica e físico-química, em laboratório 
devidamente reconhecido e certificado pelos órgãos de controle 
competentes; 

• O relatório das análises do óleo isolante elaborado pelo laboratório 
responsável, deverá informar se as condições do óleo são adequadas 
para operação contínua, observados os parâmetros estabelecidos na 
norma ABNT NBR 10576 e normas complementares, ou outra que 
venha a substituí-Ia, bem como sugerir o tipo de ação corretiva quando 
necessária e onde aplicável. 

RELATÓRIO 

• Ao final dos serviços deverão ser apresentados relatórios técnicos, 
anexando todos os resultados obtidos das medições e adequações 
necessárias para o perfeito funcionamento do sistema. 

OBSERVAÇÃO: Nos trabalhos de manutenção preventiva mensal, o 
sistema elétrico não poderá, em nenhuma hipótese, ficar inoperante nos 
dias de expediente normal, no horário das 07hOO às 20hOO, de modo a não 
prejudicar o desenvolvimento das atividades da CMMC. 

7.2 DESCRITIVO DOS SERViÇOS A SEREM REALIZADOS NO GRUPO 
GERADOR 

» Motor Diesel: 
• Verificação da passagem de combustível pelos elementos filtrantes, 

limpando ou substituindo quando necessário; 
• Limpeza ou substituição do filtro de ar (quando n~J; 
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• Verificação da resistência do pré-aquecimento; 
• Verificação do nível de água do radiador; 
• Verificação do nível de combustível; 
• Verificação do nível de óleo do cárter, completando-o, quando 

necessário; 
• Verificação do funcionamento da bomba injetara; 
• Verificação de vazamentos de água, óleo ou combustível; 
• Reaperto de polias e tensão das correias; 
• Verificação de atuação de pressostato de baixa pressão de óleo; 
• Verificação da atuação do termostato de alta temperatura de água; 
• Verificação da atuação do termostato de controle de pré-aquecimento; 
• Reaperto dos parafusos dos coletores de admissão e descarga; 
• Substituição de válvulas se necessário; 
• Verificação do funcionamento do regulador de velocidade; 
• Substituição de bicos injetares, se necessário; 
• Limpeza do respiro do motor; 
• Limpeza e, se necessário, troca de todos os elementos de filtro de 

óleo; 
• Inspeção externa do bloco do motor; 
• Executar limpeza geral do equipamento; 
• Preencher e arquivar a Ficha de Manutenção (modelo neste Plano de 

Manutenção); 
• Verificar contatos, conexões, parafusos, bornes e terminais. 

~ Alternador Gerador: 
• Lubrificação segundo as especificações do fabricante; 
• Verificação do aperto das conexões; 
• Inspeção da condição e percurso dos cabos de alimentação; 
• Medir correntes e tensões elétricas de entrada e saída das fases A, B 

eC; 
• Medir diferença de tensão elétrica entre neutro e terra; 
• Regulagem da tensão; 
• Inspeção da frequência e regulagem, se necessário; 
• Medir tensões elétricas fornecidas pela concessionária. 

~ Quadros de Comando: 
• Verificar funcionamento geral do painel; 
• Verificar ocorrências no histórico do painel; 
• Verificar existência de ruídos e vibrações anormais; 
• Verificação e correção dos instrumentos e lâmpadas de sinalização; 
• Verificação e correção dos contatos e conexões dos contatores, relês, 

etc.; 
• Verificação e correção do funcionamento das chaves de comando; 
• Verificação e correção da atuação dos protetores e alarmes; 
• Verificação e correção dos fusíveis e disjuntores; 
• Verificação e correção das chaves comutadoras; 
• Verificação e correção das conexões dos cabos e fios; 
• Verificação e correção das operações dos relês temporizadores; 
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• Verificação e correção do potenciômetro de ajuste de tensão; 
• Verificação e correção da fixação de todos os implementos do painel; 
• Verificação e correção da regulagem do relê térmico do gerador; 
• Verificação e correção da atuação do relê de proteção e tensão do 

gerador; 
• Verificação e correção da atuação do senso r de tensão da rede. 

~ Baterias: 
• Inspeção das baterias com retirada de sulfato dos terminais; 
• Verificação da densidade específica do eletrolítico e da carga das 

baterias; 
• Medir tensões elétricas do carregador de baterias; 
• Controle da corrente de carga; 
• Reaperto dos terminais. 

~ Sistema de Saída de Gases: 
• Verificação de possíveis vazamentos de gases na tubulação; 
• Verificação do sistema de fixação da tubulação; 
• Reaperto das conexões e juntas, quando necessário; 
• Verificação do segmento flexível. 

~ Sistema de Alimentação: 
• Verificação do tanque combustível; 
• Verificação das conexões do sistema; 
• Verificação do estado das mangueiras; 
• Verificação das abraçadeiras e reaperto; 
• Drenagem de água e sedimentos. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES - GERADOR 

DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS A EXECUTAR 
PERIODICIDADE 

ITEM 
M S A 

SISTEMA DE lUBRIFICACÃO 
01 Verificar vazamentos X 

02 Inspeção visual X 
03 Verificar nível de óleo lubrificante X 
04 Verificar nível de combustível no tanque principal X 

05 Trocar óleo lubrificante do motor X 
06 Trocar elemento do filtro lubrificante X 
07 Verificar nível do óleo no regular hidráulico X 

SISTEMA DE COMBUSTíVEL 
01 Verificar vazamentos X 
02 Verificar trincas na tubulação de combustível X 
03 Drenar água ou sedimentos do tanque e filtros de combustível X 
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04 Trocar o elemento do filtro de combustível X 
05 Verificar a pressão da bomba de combustível X 

SISTEMA DE ADMISSÃO DE AR 
01 Verificar e limpar filtro de ar X 
02 Limpar o pó da cuba do filtro X 
03 Verificar o indicador de restrição (se houver) X 
04 Verificar conexão de ar entre AFC e coletor de admissão X 
05 Examinar tubulação de ar X 
06 Drenar a água dos tanques de ar X 
07 Trocar o elemento do filtro de ar X 
08 Verificar a folga axial do turbo compressor X 
09 Limpar turbina e o difusor do turbo compressor X 
10 Reapertar os coletores de admissão X 

SISTEMA DE ARREFECIMENTO 
01 Verificar vazamentos X 
02 Verificar nível do refrigerante X 
03 Trocar elemento do filtro anticorrosivo X 
04 Limpar radiador externamente X 
05 Verificar tensão nas correias X 
06 Verificar articulações externas de comando X 
07 Verificar nível de eletrólito na bateria X 
08 Observar ruídos estranhos com o motor em movimento X 
09 Ajustar injetores e válvulas X 
10 Limpar elemento do respiro do cárter (substituir se necessário) X 
11 Inspecionar polia tensora da bomba d'água X 
12 Limpar e calibrar a bomba de combustível X 
13 Limpar e calibrar os injetores X 
14 Inspecionar parte elétrica X 
15 Inspecionar turbo compressor X 
16 Inspecionar amortecedor de vibração X 
17 Inspecionar compressor de ar X 
18 Inspecionar bomba d'água X 
19 Inspecionar cubo do ventilador X 

LEGENDA 
OBSERVAÇÃO: Será fornecido relatório analítico com resultados M -MENSAL 
quantitativos quando da execução das tarefas. S - SEMESTRAL 

A-ANUAL 
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OBSERVAÇÃO: Os serviços descritos acima servem como guia básico e 
orientativo para a correta manutenção dos equipamentos e instalações, porém 
não devem substituir os Manuais de Manutenção e os Boletins Técnicos de 
Especificações dos Fabricantes dos Equipamentos, quanto aos procedimentos 
de manutenção, prazos de inspeção e trocas de peças. 

7.3 A CONTRATADA responderá aos chamados de visita para manutenção da 
CMMC sempre que solicitada, até no prazo de 12 (doze) horas para os 
casos em que não comprometam o funcionamento ininterrupto do sistema 
elétrico, e em até 02 (duas) horas para os casos de emergência; isto é, 
quando houver a paralisação do funcionamento das instalações do sistema 
elétrico, mesmo que parcialmente. 

7.4 A CMMC se reserva no direito de efetuar, sem limites, o número de 
chamados emergenciais que julgar necessário. Os chamados deverão ser 
feitos através de número telefônico, que a CONTRATADA deverá 
disponibilizar e registrados por número de atendimento para controle tanto 
da CONTRATADA quanto da CMMC. 

7.5 Em caso de qualquer falha em caráter emergencial no sistema elétrico, a 
CONTRATADA deverá substituir peças e ou equipamentos danificados por 
outros compatíveis, incluindo as substituições de quaisquer componentes 
elétricos, eletrônicos, mecânicos, hidráulicos ou de acabamento, de forma a 
manter as características originais da instalação ou do equipamento; 
possibilitando dessa forma a operação do sistema. 

7.6 Nos casos de conserto e reparos, a CONTRATADA deverá, no prazo de até 
48 (quarenta e oito) horas, a partir do chamado inicial da CMMC, efetuar o 
conserto de peças ou equipamentos. 

7.7 Em caso de substituição por peça/equipamento novo, o prazo será de 48 
(quarenta e oito) horas a partir da aprovação e autorização para a realização 
dos serviços pela CMMC. 

OBSERVAÇÃO: Para as peças e equipamentos especiais, feitos sob encomenda, os 
prazos, para substituição por originais do FABRICANTE, serão apreciados em reunião 
em conjunto com o gestor da CMMC. 

8. FORNECIMENTO DE PEÇAS 

8.1 O Fornecimento de Peças não está incluso no contrato, salvo as 
descritas como Materiais de Consumo no item 10 deste Termo de 
Referência. 

8.2 Em qualquer hipótese os custos dos serviços de mão-de-obra da 
substituição de peças serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA. 
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8.3 Os serviços de substituição deverão ter garantia mínima de 03 (três) meses, 
contados da data de sua instalação, exceto as que tenham garantia especial 
inerente, assegurada por termo de garantia específico dos FABRICANTES. 

8.4 A CONTRATADA deverá fornecer uma listagem de peças sobressalentes 
que mais se desgastam durante o período de um ano, para previsão de 
aquisição pela CMMC. 

8.5 A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente uma relação das peças 
que deverão ser adquiridas pela CMMC após aprovação pelo seu gestor 
representante. As peças para substituição deverão ser sempre novas e de 
primeira linha, de acordo com os padrões da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, sendo que as peças substituídas deverão ser 
obrigatoriamente entregues a CMMC. 

8.6 A CMMC poderá, quando julgar necessário, exigir o respectivo certificado de 
qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e respectivos 
endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e 
características. 

8.7 Para todas as situações que requeiram a substituição de peças e/ou 
equipamentos em caráter de urgência, os quais serão adquiridos pela 
CMMC, a CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico atestando a 
necessidade de sua substituição, contendo descrição detalhada dos 
componentes, bem como informar os riscos envolvidos caso não sejam 
substituídos no devido tempo. 

OBSERVAÇÃO: Sempre que identificada a necessidade da realização de 
intervenções ou da execução de serviços nas instalações da Cabine Primária ou em 
seu entorno, os quais não sejam afetos ao objeto do presente termo, a 
CONTRATADA deverá comunicar formalmente à CMMC quanto a sua importância, 
apresentando argumentos pertinentes para tal, desde que estejam relacionados à 
garantia da segurança de pessoas, bens patrimoniais e equipamentos. 

9. REMOÇÕES DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS 

9.1 Os consertos ou reparos deverão ser procedidos nas dependências do 
CMMC, salvo eventual necessidade do transporte de peças, componentes e 
equipamentos para as oficinas da CONTRATADA ou do FABRICANTE. 

9.2 O risco e as despesas do transporte ficarão a cargo da CONTRATADA, 
devendo para isso emitir a documentação pertinente para efetuar a remoção 
e o respectivo transporte de retorno dos equipamentos danificados. 

10. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAL, MATERIAIS DE CONSUMO E 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

10.1 Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA todas as ferramentas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços descritos, inclusive os 
EPls (Equipamento de Proteção Individual) e EPCs (Equipamento de 
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Proteção Coletiva) referente à segurança do trabalho, conforme consta na 
Portaria nO 3.214/78, suas NRs e atualizações, sem nenhuma despesa por 
parte do CMMC. 

10.2 A CONTRATADA deverá fornecer, também às suas expensas, todos os 
materiais de consumo como estopa, graxa, removedores, pastas de limpeza, 
tinta, e demais materiais necessários à execução dos serviços previstos 
neste termo. 

10.3 Estão incluídos como materiais de consumo: óleos lubrificantes, líquidos 
refrigerantes, aditivos, filtros em geral, correias, mangueiras, termostatos, 
pressostatos, tubos, abraçadeiras, e que serão de responsabilidade de 
fornecimento da CONTRATADA. 

11. CRONOGRAMA 

11.1 A CONTRATADA deverá apresentar cronograma de manutenção 
preventiva, para aprovação do Gestor do Contrato designado pela CMMC e 
em forma de planilha contendo inclusive a relação dos equipamentos e 
acessórios cobertos pelo contrato de manutenção. 

11.2 Todas as medições necessárias para manutenção preventiva deverão ser 
apresentadas mensalmente ao Gestor do Contrato designado pela CMMC. 

11.3 Para o acompanhamento da execução de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, assim como para troca ou substituição de peças nos 
equipamentos, a CONTRATADA deverá utilizar recursos de informática com 
software adequado para o desenvolvimento das suas atividades, aprovado 
pela CMMC e cujos resultados sejam intercambiáveis com o sistema de 
informática existente na CMMC, podendo ser as informações veiculadas 
mediante arquivos em CD. 

12. SUPERVISÃO DOS SERViÇOS 

12.1 Todos os serviços deverão ser supervisionados por um profissional da área 
de Engenharia Elétrica, que será o responsável técnico, nominalmente 
indicado pela CONTRATADA, observado o disposto nos artigos 3° e 4° da 
Decisão Normativa CONFEA nO 57/1995. 

12.2 Os serviços terão supervisão permanente da Divisão de Infraestrutura da 
CMMC, que fiscalizará os serviços da CONTRATADA. 

13. IDENTIFICAÇÃO E VESTUÁRIO 

13.1 Os funcionários da CONTRATADA só poderão trabalhar quando 
uniformizados e identificados por crachás, devendo utilizar o EPI adequado 
para exercer a atividade requerida, conforme preconiza a NR-10. 

13.2 Os serviços serão executados por técnicos especializados em cada área 
específica. 
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14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 A CONTRATADA se responsabilizará por todos os encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas e previdenciários de seus funcionários. 

14.2 A CONTRATADA seguirá toda a legislação vigente, em especial a CLT, no 
que diz respeito à segurança e higiene do trabalho, devendo fazer com que 
seu pessoal respeite as normas de segurança do trabalho, disciplina e 
demais regulamentos em vigor nas dependências do CMMC. 

14.3 A CONTRATADA deverá reparar e/ou refazer, sem qualquer ônus para a 
CMMC os serviços que, a critério desta, não tenham sido bem executados. 

14.4 Qualquer comunicação entre a CMMC e a CONTRATADA, deverá ser 
efetuada sempre por escrito, por meio de ofício ou e-mail, excetuadas as 
solicitações para atendimento de serviços inerentes as manutenções 
corretivas e emergenciais que serão abertas e registradas por telefone(s) 
disponibilizado(s) para esta finalidade. 

14.5 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por eventuais erros, danos ou 
avarias causadas por imprudência, imperícia ou negligência de seus 
funcionários ou prepostos, aos equipamentos que integram o sistema de 
geração de energia, bem como, a outros bens patrimoniais da CMMC; 
devendo a mesma comunicar por escrito sempre que os mesmos ocorrerem, 
para que o CMMC tome todas as providências e medidas necessárias, para 
a indenização pela CONTRATADA, dos prejuízos causados. 

14.6 A CONTRATADA deverá designar seu preposto, mediante prévia aceitação 
da CMMC, no local de prestação dos serviços, para orientar a execução dos 
serviços, bem como manter contato com o responsável pela fiscalização do 
contrato, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom 
cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações daquele e, por 
consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução das 
falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei Federal nO 8.666/93. 

14.7 A CONTRATADA deverá também promover a Assessoria e Atualização 
Técnica dos dados de operação do sistema sempre que houver a mudança 
de parâmetros dos equipamentos, ou ainda, através do esclarecimento de 
dúvidas por parte dos funcionários da CMMC durante a realização das 
visitas para manutenção, de forma a promover a correta operação e a 
eliminação de possíveis falhas nos equipamentos e instalações elétricas 
localizadas nas dependências da CMMC. 

14.8 Caberá a CONTRATADA solicitar à empresa concessionária responsável 
pela distribuição de energia elétrica, o desligamento e religamento 
programado da rede de média tensão para manutenção no cubículo de 
medição, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, bem como a 
substituição do lacre. 
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OBSERVAÇÃO: Os serviços relacionados neste Termo de Referência são 
referenciais e deverão ser executados obrigatoriamente, não se tornando, entretanto, 
fator impeditivo ou restritivo para a realização de outros trabalhos, verificações, testes, 
etc., que a CONTRATADA julgue necessário para desenvolver a perfeita manutenção, 
operação e condições de segurança das instalações e dos equipamentos. 

15. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

15.1 Deverá a CONTRATADA providenciar o registro e recolhimento de ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) perante o CREA, após a 
assinatura do respectivo contrato e antes do início da prestação dos 
serviços, conforme disposto nos artigos 3° e 28 da Resolução CONFEA nO 
1.025/2009 c/c o disposto na Decisão Normativa CONFEA nO 57/1995. 

15.2 Deverá a CONTRATADA apresentar à CMMC cópia da ART devidamente 
recolhida, em atenção ao disposto nos artigos 6° e 7° da Resolução 
CONFEA n° 1.025/2009. 

ABREVIATURAS E SIGLAS: 

ABNT 
ART 
CMMC 
CONFEA 
CREA 
NBR 
NR 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 
Anotações de Responsabilidade Técnica 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
Conselho Regional de Engenharia e Engenharia 
Norma Técnica Brasileira 
Norma Regulamentadora 
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ANEXO 11 - MODELO DE CARTA PROPOSTA 

.• COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

À CPL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

Ref.: PROCESSO LlCITATÓRIO N° 016/18 - PREGÃO N° 016/18 

Razão Social da empresa: _ 
CNPJN° _ 

Endereço completo: _ 

Telefone/Fax: (_) E-mail: _ 

Prezados Senhores: 

Apresentamos nossa proposta comercial para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da cabine primária e do grupo gerador de 
energia da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme exigências estabelecidas no Edital do Pregão nO 016/18 e seus 
anexos: 

Valor Mensal da Proposta: R$ xxxxx.xx (xxxxxxxxxxxxxxx) 

o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados do julgamento das 
propostas. 

Declaramos que: 

• No preço ofertado nesta proposta estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita e satisfatória prestação dos serviços objetivados neste 
edita!. 

Atenciosamente, 

Nome do signatário, função na empresa, assinatura, RG e CP 
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.• COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO 111 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(nome da empresa) 
................................................................. , inscrita no CNPJ/MF nO , 

declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no Inciso VII do artigo 4° da Lei 

Federal nO 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação referentes à licitação em epígrafe, conforme documentos constantes do 
envelope de habilitação, nada havendo o que a desabone para participar do presente 

certame licitatório . 

................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(nome da empresa) 

.................................................................. , inscrita no CNPJ/MF 

nO , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores . 

................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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•• COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

(nome da empresa) 

.................................................................. , inscrita no CNPJ/MF 

nO , declara, sob as penas da Lei, que não sofre ação que 

comprometa a sua estabilidade econômico-financeira, de que goza de situação regular 

relativa aos encargos tributários federais, estaduais e municipais, trabalhistas e 

previdenciários . 

................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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-+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 
7° DA CONSTITUÇÃO FEDERAL 

(nome da empresa) 
.................................................................. , inscrita no CNPJ/MF 
nO , declara, sob as penas da Lei, que não emprega menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega 

menores de dezesseis anos em qualquer tipo de trabalho, em atendimento ao disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

.................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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-+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(nome da empresa) 
inscrita no CNPJ/MF 

nO , declara, sob as penas da Lei, que é microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e " 

e §§ 1 ° e 2°, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e 
seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os 

direitos previstos nos artigos 42, 43 e 44 da referida Lei. 

.................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO XXl2018, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES E A EMPRESA 
XXXXXXXXXX. 

Pelo presente instrumento firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES, Poder Legislativo Municipal, sediada na Avenida Vereador 
Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro Cívico, em Mogi das Cruzes - SP, inscrita no 
CNPJ sob nO 46.003.380/0001-19, neste ato representada por seu Presidente, 
Vereador xxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, portador da CIRG nO xxxxxxxxxx e 
CPF nO xxxxxxxxxx, a seguir denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de 
outro lado a empresa xxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nO 
xxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, 
portador(a) da CIRG nO xxxxxxxxxx e do CPF n° xxxxxxxxxx, residente e domiciliado 
na xxxxxxxxxx, a seguir denominada simplesmente de CONTRATADA, vinculados aos 
termos do Processo Licitatório n? 016/18, o qual adjudicou o objeto da Pregão nO 
016/18, conforme decisão da Presidência da Câmara Municipal exarada nas fls. 
XX, celebram entre si o presente contrato, regido pela Lei nO 8.666/93 e suas 
posteriores alterações e pelas cláusulas a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADA CABINE PRIMÁRIA E 
DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES, conforme descrito no Anexo I - Termo de 
Referência, que faz parte integrante deste instrumento. 

1.2 Considera-se parte integrante deste contrato os seguintes documentos: 

a) Pregão nO 016/18 e seus anexos. 

b) Proposta apresentada em xx de xxxxx de 2018 pela CONTRATADA. 

2. DO VALOR, PAGAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 

2.2 A Tesouraria da CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância 
mensal de R$ X.XXX,XX (XXXXXXXXXXX) em contraprestação dos 
serviços realizados no período, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado 
da apresentação da fatura/nota fiscal relativa ao mês contratual vencido e 
após a conferência e aprovação da Fiscalização. 

2.3 As despesas decorrentes da execução dos serviços deste Contrato correrão 
por conta das dotação atribuída à CONTRATANTE, codificada sob nO 
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01.031.0012.2001.3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. 

2.4 Dá-se ao presente contrato o . valor total de R$ XXXXX,XX 
(XXXXXXXXXXXXXXX), para fins de alçada financeira. 

3 DO REAJUSTE 

O preço do contrato poderá ser reajustado através de processo administrativo 
regular de iniciativa da CONTRATAT A, depois de transcorrido o período de 12 
(doze) meses, tomando-se por base o início do contrato, observando-se as 
disposições legais vigentes à época, aplicando-se o IGP-M/FGV para o cálculo 
dos reajustes. 

4 DA VIGÊNCIA 

4.2 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com 
início na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do 
artigo 57 da Lei nO 8.666/93 e suas alterações. 

4.3 No interesse público e a pedido da CONTRATANTE a CONTRATADA 
obriga-se a manter a prestação dos serviços até 60 (sessenta) dias após a 
data da expiração do prazo contratual, situação que será formalizada em 
procedimento administrativo, respeitando-se o limite estabelecido no artigo 
57 da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações. 

5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

5.1 Obedecer às orientações fornecidas pelo servidor responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

5.2 Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, peças, materiais e insumos 
necessários à realização dos serviços objetivados, respeitando as normas 
da ABNT. 

5.3 Atender as normas relativas à segurança do trabalho de acordo com a 
legislação vigente (NR-07 e NR-10), fornecendo orientação e equipamentos 
de proteção individual adequados - EPI's e EPC's. 

5.4 Executar os serviços por meio de pessoal qualificado para o bom e 
adequado desenvolvimento dos serviços contratados, incluindo a supervisão 
técnica necessária. 

5.5 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados ou prepostos no desempenho de suas tarefas na CÂMARA ou 
em suas imediações, responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de 
todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes. 
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5.6 Arcar com eventuais prejuízos causados à CÂMARA ou a terceiros por seus 
empregados ou prepostos na execução dos serviços. 

5.7 Zelar para que ao final dos trabalhos diários, os ambientes estejam limpos, 
desimpedidos e em condições de serem utilizados para as atividades 
normais da CÂMARA. 

5.8 Recolher todos os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados, 
conforme definido na legislação tributária. 

5.9 Recolher os impostos e taxas referentes aos serviços, bem como o 
recolhimento da taxa relativa à Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART. 

5.10 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas na licitação que 
originou o presente contrato. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

6.1 Efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuado. 

6.2 Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato. 

6.3 Permitir o acesso adequado aos equipamentos. 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será exercida pela Divisão de Infraestrutura do 
Departamento Administrativo da CONTRATANTE, a qual competirá decidir sobre 
as dúvidas ou questões que surgirem no decorrer dos serviços, e que de tudo 
dará ciência à Presidência da Edilidade. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1 Por qualquer infração que configure inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93: 

a) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor do objeto da licitação; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

8.2 Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de 
eventuais pagamentos devidos à CONTRATADA, ou cobrados 
judicialmente. 
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8.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à 
CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

9. DA RESCISÃO 

Fica reservado à CONTRATANTE o direito de rescisão administrativa do contrato, 
por razões devidamente justificadas, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações, em especial o constante no artigo 77 e seguintes do referido 
estatuto legal, no qual tem o presente contrato fundamento jurídico. 

10. DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, excluindo-se qualquer outro, 
por mais privilegiado que possa existir, para dirimir as dúvidas e questões 
relativas ao presente Contrato. 

E por estarem às partes justas e combinadas, assinam ao presente 
Instrumento de Contrato, composto por 5 (cinco) laudas, em 3 (três) vias de igual teor 
e valor, na presença das testemunhas abaixo, para fins de direito. 

Mogi das Cruzes, em xx de xxxxx de 2018. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1) _ 2) _ 
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