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ESTADO DO TOCANTINS

Fls. ______

Câmara Municipal de Palmas

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL RP N.º 01/2020
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

:

18652019

Pregão Presencial Registro de
Preços nº
Objeto

:

01/2020

:

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para
aquisição e instalação de condicionadores de ar, tipo split hi wall e
split tipo cassete para a nova sede da Câmara Municipal de Palmas,
conforme quantidades, condições e especificações descritas no
Termo de Referência e demais anexos.

Valor estimado total
Contratação R$
Registro de Preços?

:

607.190,00 (Seiscentos e sete mil cento e noventa reais).

:

☒ Sim ☐ Não

Exclusiva ME/EPP?

:

☐ Sim ☒ Não

Reserva de quota ME/EPP?

:

☐ Sim ☒ Não

Data de abertura

:

13/03/2020 às 09h00

para

Local da Sessão Pública

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS, Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av.
LO 02, Conjunto 01, Lote 08-A, Palmas – TO, CEP 77006-022 e-mail:
cplcamarapalmas@gmail.com.

Margem de preferência?

:

☐ Sim ☒ Não

Vistoria?

:

☐ Obrigatória ☒ Facultativa ☐ Não se aplica

Amostra/Demonstração?

:

☒ Sim ☐ Não

da

:

Até às 09h00 do dia 13/03/2020

e

:

Até 11/03/2020 para o endereço cplcamarapalmas@gmail.com

:

Prazo
para
entrega
proposta/documentação:
Pedidos
de
Consultas
esclarecimentos
Impugnações
Documentação de habilitação

:

Até 11/03/2020 no Protocolo Geral da Câmara Municipal de
Palmas.
Ver o item 9.

Documentação da Qualificação
Técnica.

:

Ver os itens 9.6.

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS
CNPJ Nº 26.753.509/0001-07
Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av. LO 02, Conjunto 01, Lote 08-A, Palmas – TO, CEP 77006-022
e-mail: cplcamarapalmas@gmail.com.
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ANEXO IV – Minuta do Contrato
MODELOS
MODELO 1 – Credenciamento;
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MODELO 4 - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação;
MODELO 5 – Declaração de Comprovação do Atendimento do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
MODELO 6 - Declaração de Proposta Independente (DPI);
MODELO 7 – Modelo de Proposta Comercial.
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EDITAL
A Câmara Municipal de Palmas e este Pregoeiro, designado pela Portaria Nº 115, de 12 abril de 2019, levam
ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, da Lei Complementar n.º
123/2006, Resolução nº 176/2015 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis
ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços
mediante as condições estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS:
DIA: 13 de março de 2020
HORÁRIO: 09h (horário Local)
ENDEREÇO: Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av. LO 02, Conjunto 01, Lote 08-A, Palmas – TO, CEP
77006-022.

1.

DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição e instalação de
condicionadores de ar, tipo split hi wall e split tipo cassete para a nova sede da Câmara Municipal de
Palmas, conforme quantidades, condições e especificações descritas no Termo de Referência e demais
anexos.
1.2. Os interessados em obter cópia do edital deverão fazer o download dos arquivos através do site
www.palmas.to.leg.br, ou através de solicitação formal para o e-mail cplcamarapalmas@gmail.com
informando no mínimo o nome do interessado, a razão social no caso de pessoa jurídica, CNPJ e
telefone para contato, ou comparecendo até o dia anterior à data da sessão do presente instrumento
na Sala da CPL, situada à Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av. LO 02, Conjunto 01, Lote 08-A, Palmas – TO,
CEP 77006-022, nos horários das 08h00min às 14h00min.
2.

DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À LICITAÇÃO

2.1.

Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, especializada no ramo
pertinente ao objeto licitado, exceto consórcio.

2.2.

Quando da participação de microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser adotados os
critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, onde:
2.2.1.

2.2.2.

Deverão atender a todas as exigências deste edital e estiverem, nos termos do artigo 3º,
incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.
Para comprovação de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser
apresentada certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
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pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio DNRC.
2.3.

Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta licitação, nos
termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:
2.3.1.

Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada
ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).
2.3.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira,
em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais)
e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
2.4.

Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei
Complementar nº 123/2006 e 147/2014 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:
2.4.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;
2.4.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
2.4.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei
complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º,
inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006;
2.4.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006;
2.4.5. Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
2.4.6. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação
de pessoalidade, subordinação e habitualidade;
2.4.7. Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
2.4.8. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
2.4.9. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário,
de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência
complementar;
2.4.10. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
2.4.11. Constituída sob a forma de sociedade por ações.

2.5.

Não poderá participar desta licitação a empresa que:
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2.5.1. Tiver sido declarada inidônea na administração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade
jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas
ou mantidas;
2.5.2. Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com a
Administração Pública;
2.5.3. Incidir no estipulado no art. 9.º da Lei nº. 8.666/93;
2.5.4. Se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial,
falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
2.5.4.1. Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo
juízo competente e apresentada a certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a
aptidão econômica e financeira para o certame.
2.5.5. Tenha sofrido decretação de falência ou dissolução, bem como aquele que esteja em
processo de liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial;
2.5.6. Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objeto incompatível com o deste
Pregão;
2.5.7. Estiverem reunidas sob forma de consórcio;
2.5.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.5.9. Incorrer em outros impedimentos previstos em lei.
2.6.

3.

Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às Microempresas - ME e Empresas de
Pequeno Porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor
preço em relação aquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, e Lei Complementar Municipal nº 178/2008,
independente de qualquer transcrição.
DA VISTORIA

3.1.

Visando ter o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a Licitante poderá realizar
vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços de segunda à sexta-feira, das 8 às 14
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail cplcamarapalmas@gmail.com
com a equipe do Setor de Manutenção da Diretoria Administrativa. Os horários para vistoria deverão
ser marcados em horários diferentes, não sendo possível que mais de uma empresa o realize no
mesmo horário.

3.2.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o
dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

3.3.

Para a vistoria, a Licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

3.4.

No caso de representação, deverá ser entregue cópia da procuração e do documento de
identificação do signatário.
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3.5.

A vistoria deverá ser realizada por qualquer profissional com conhecimento sobre o objeto licitado.

3.6.

O Atestado de Vistoria (ANEXO “A” deste Termo de Referência) deverá ser assinado pelos
representantes da Câmara Municipal de Palmas e da empresa, comprovando, respectivamente, que
a empresa tomou conhecimento de todas as informações necessárias para a execução do objeto
licitado e que vistoriou os ambientes deste Poder Legislativo.

3.7.

A vistoria tem como finalidade a apresentação das normas internas, com toda a sua complexidade e
minúcias, à empresa participante, para que esta tenha pleno conhecimento do objeto licitado.

3.8.

Com a Visita Técnica, considerar-se-á dirimida toda dúvida quanto à interpretação das especificações
técnicas, bem como das possíveis dificuldades ou obstáculos para o bom desempenho das atividades
inerentes ao objeto, não cabendo alegações posteriores.

3.9.

As empresas licitantes poderão eximir-se da vistoria prévia, caso em que deverão declarar pleno
conhecimento das condições locais para execução dos serviços objeto da presente licitação, a qual
deverá ser entregue juntamente com a proposta de preços.

3.10. A não apresentação deste atestado de vistoria ou declaração desclassificará a Proponente.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Câmara Municipal de Palmas, no
endereço e e-mail constados nas preliminares deste Edital, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis
antes da abertura da sessão.
Os pedidos de impugnação aos termos editalícios deverão ser protocolados junto ao Protocolo da
Câmara Municipal de Palmas, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes da abertura do pregão,
observadas as demais disposições do artigo 41 da Lei 8.666/93, devidamente digitados e, quando for
o caso, assinados pelo representante legal do licitante, em original.
Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser dirigidos ao Pregoeiro responsável pelo
certame, que imediatamente encaminhará a Diretoria Administrativa, responsável pela elaboração
do termo de referência.

DOS ENVELOPES “PROPOSTA COMERCIAL” E “HABILITAÇÃO”
Os envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação” deverão ser lacrados, opacos, indevassáveis e
entregues ao Pregoeiro ou sua equipe de apoio, na sessão pública de abertura deste certame,
conforme endereço, dia e horário especificados.
A Câmara Municipal de Palmas não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e
“Habilitação” enviados pelos correios ou quaisquer outras formas.
O Envelope Nº 1 - PROPOSTA COMERCIAL e o Envelope Nº 2 - HABILITAÇÃO indicarão em sua
parte externa e frontal os dizeres de quais documentos se encontram inseridos, conforme segue:
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ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL”
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020
Razão Social da Licitante
CNPJ Nº

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020
Razão Social da Licitante
CNPJ Nº

6.

DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

6.1.

Os documentos apresentados deverão:
6.1.1. Quando cópias, com registro de autenticação efetuado em cartório ou por servidor da
Câmara Municipal de Palmas /TO;
6.1.2. Quando proposta, planilha detalhada, conter rubrica em todas as folhas e assinatura do
responsável constituído na última;
6.1.3. Ser preferencialmente encadernados, de modo a não conter folhas soltas, sem emendas,
acréscimos, numerados sequencialmente em ordem crescente, em uma única via, sem
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas
não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

6.2.
6.3.

Os documentos expedidos via on-line (internet), no qual possam ser aferidos por meio Presencial,
dispensam autenticação.
Não serão autenticados documentos na sessão da licitação.

7.

DO CREDENCIAMENTO

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Os licitantes deverão credenciar, mediante a apresentação de carta ou procuração por
instrumento público ou particular, um credenciado ou procurador, atribuindo-lhe poderes para
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações, conforme (MODELO 1).
Os credenciados ou procuradores deverão estar munidos da Cédula de Identidade ou documento
equivalente.
Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser
apresentado cópias do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações, e Cédula de Identidade.
Deverá ser incluído no credenciamento a comprovação de que o licitante encontra-se
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, através de
extrato do site http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 ou
declaração de enquadramento devidamente registrada no órgão competente no decorrer de
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2019 ou 2020 ou, ainda, Certidão Simplificada da Junta Comercial emitida no decorrer de 2019
ou 2020.
7.4.1. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, na
forma da lei, para confirmação da receita bruta auferida no exercício.
7.4.2. Juntamente com o documento de comprovação do item 7.4, a microempresa ou empresa
de pequeno porte deverá apresentar a respectiva declaração de enquadramento como
ME ou EPP, conforme (MODELO 2).

8.

DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1.

A proposta comercial (MODELO 7) deverá ser datilografada ou digitada e deverá conter:
8.1.1. Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e fax da empresa proponente;
8.1.2. Dados do Representante legal da empresa;
8.1.3. A proposta deverá ser apresentada contendo o preço unitário de cada item; o preço
unitário de cada serviço; e, o valor total do equipamento com a instalação, expresso em
moeda corrente nacional, sendo que o julgamento será pelo menor preço por lote;
8.1.4. Conter especificações detalhadas dos objetos proposto, fazendo constar espécie/tipo,
marca/modelo, e demais características técnicas, acompanhados de prospectos
comerciais, folder, ou outro material ilustrativo do fabricante que permita aferir as
especificações do edital.
8.1.5. O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
prevista para abertura das propostas.
8.1.6. Constar oferta firme e precisa sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.1.7. Dados bancários para recebimento (pagamento) em nome do licitante: nome e número do
Banco, agência e conta corrente;
8.1.8. O prazo para entrega dos equipamentos e inicio dos serviços que será de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de recebimento Requisição de Fornecimento, para entregar o
produto cotado;

8.2.

Juntamente com a proposta os licitantes deverão apresentar:
8.2.1. Declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e de que
conhece e aceita todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório,
conforme (MODELO 3).
8.2.2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com
salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte,
alimentação, despesas administrativas, lucros, insumos necessários à sua composição e
demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada
mais sendo lícito pleitear a esse título.
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9.

DA HABILITAÇÃO

9.1.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral
da
União
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
9.1.3. Lista de inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);

9.2.

9.3.
9.4.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
O ENVELOPE Nº 02 “HABILITAÇÃO” deverá conter, obrigatoriamente, documentos que comprovem
os requisitos legais para habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal
e trabalhista e cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (MODELO
5), observadas as seguintes premissas:
9.4.1. Os documentos deverão estar todos em nome do estabelecimento (matriz ou filial) que
efetivamente apresentar a proposta de preços;
9.4.2. Documento para habilitação, sujeito a prazo de validade, que não mencionar o respectivo
prazo ou a data de vencimento, será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua expedição;

9.5.

Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os seguintes
documentos, conforme o caso:
9.5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.5.2. Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores ou;
9.5.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
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9.5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.6.

Para a comprovação da Qualificação Técnica os licitantes deverão apresentar:

9.7.

A Empresa licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução do objeto, através de cópias dos
contratos ou das notas fiscais emitidas, compatível em características, com o objeto de deste
Termo.

9.8.

A Empresa licitante deverá apresentar Declaração de corresponsabilidade emitida pela empresa
autorizada da marca dos equipamentos ofertados no Estado do Tocantins, reconhecida e
registrada em cartório, especificando os dados do referido edital.

9.9.

Para a comprovação de credenciamento da Empresa corresponsável, descrita no subitem 9.8, esta
deverá ser feita através de Declaração, Contrato, Carta de Credenciamento do fabricante ou
Registro no site do fabricante constando que a Empresa é autorizada para prestar garantia /
Assistência técnica em seus aparelhos.

9.10.

Por se tratar de aparelhos instalados, a Empresa deverá apresentar certidão de quitação pessoa
jurídica emitida pelo CREA/TO em nome da Empresa licitante, devendo constar o nome e o registro
do responsável técnico, engenheiro mecânico, conforme Resolução nº 218, de 29 de junho de
1973, que “Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia”, acompanhado do seu registro profissional junto ao CREA OU, a
comprovação de registro/regularidade da pessoa jurídica licitante e de seu responsável técnico
(técnico em refrigeração e ar condicionado, técnico em mecânica ou técnico em eletromecânica)
junto ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região.

9.11.

Apresentar Certificado de Regularidade dentro do prazo de validade expedido pelo IBAMA
(Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) comprovando sua
regularidade no cadastro de atividades potencialmente poluidoras, por se tratar de manuseio de
gás poluente.

9.12.

Apresentar Licença Ambiental de Operação - LMO em vigor, em nome da empresa licitante, emitida
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município da sede da empresa.

9.13.

Apresentar Certificado de implantação do NR 17 - Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - P.C.M.S.O.;

9.14.

Apresentar Certificado do NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – P.P.R.A, de acordo
com a Lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e Portaria nº 3.214 de 1978.
9.14.1. Ao Pregoeiro ou autoridade competente, é facultada, em qualquer fase da licitação a
promoção de diligência, destinado a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do
mesmo desde a realização da sessão pública.
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9.15.

Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira os licitantes deverão apresentar:
9.15.1. Certidão de falência ou recuperação judicial expedido pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
9.15.2. . 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 substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;”
9.15.1.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de
balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de
2015);
9.15.1.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
9.15.1.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:
LG=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG=

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.15.1.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação
ou item pertinente;
9.15.1.5. As empresas optantes do “SIMPLES NACIONAL” não estão dispensadas de apresentar o
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis.
9.16.

Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes deverão apresentar os
seguintes documentos:
9.16.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.16.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e Municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, válido e em dia, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto deste certame;
9.16.3. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de quitação de tributos federais,
incluindo a Dívida Ativa da União e a regularidade das Contribuições Previdenciárias,
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expedida pela Receita Federal do Brasil;
9.16.4. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos municipais (ou
distritais), relativamente à sede ou domicílio do proponente;
9.16.5. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos estaduais (ou
distritais), relativamente à sede ou domicílio do proponente;
9.16.6. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
expedido pela Caixa Econômica Federal;
9.16.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho.
9.17.

Para apresentação de outros documentos no envelope nº 02:
9.17.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e aceite das condições do edital
(MODELO 3);
9.17.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei nº
8.666/1993, conforme o (MODELO 4);
9.17.3. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme o (MODELO 5);
9.17.4. Declaração de Proposta Independente (DPI), conforme o (MODELO 06).

9.18.

No julgamento da HABILITAÇÃO o PREGOEIRO poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de HABILITAÇÃO.

9.19.

Para fins de HABILITAÇÃO, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de
Certidões constitui meio legal de prova.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

DA SESSÃO PREGÃO
Recomenda-se que os participantes compareçam com antecedência mínima de 10 (dez) minutos
do horário previsto para o início da sessão.
O pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO em data e hora pré-definida no edital, não
cabendo mais apresentação de envelopes.
Por decisão do pregoeiro, a sessão poderá ser suspensa e retomada posteriormente, em data e
hora previamente informadas aos participantes.
Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos e ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes.

11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
11.1.

Os envelopes contendo as Propostas Comerciais serão abertos e estas verificadas se atendem a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
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11.2.

O critério de aceitabilidade dos preços será o de compatibilidade com os preços praticados no
mercado, coerentes com a execução do objeto da licitação, observando, que os valores não
poderão exceder ao valor estimado pela Administração, sob pena de desclassificação da proposta
comercial.
11.2.1. Quando solicitado, o licitante deverá demonstrar a exequibilidade de seus preços por
meio de planilha detalhada de custos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

11.3.

11.4.

11.5.

O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor valor e aquelas que tenham apresentado
propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor, para
participarem dos lances verbais.
Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no item
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
apresentadas.
Caso haja empate nas condições definidas no item 11.3, as propostas com valores empatados
serão classificadas para a fase de lances verbais.

12. DOS LANCES VERBAIS
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior
valor classificado e os demais em ordem decrescente de classificação.
Será considerada, a proposta de preço escrita, como valor proposto acabado e final do licitante
que, caso classificado para os lances verbais, não esteja representado em sessão.
A declaração de declínio em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último valor apresentado
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas, incluindo-se nesta prerrogativa os
interessados inseridos na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, na forma da Lei Complementar nº 123/2006 e
147/2014.
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada. No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte
forma:
12.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
12.5.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deixe de
apresentar proposta, as demais empresas em situação de empate poderão também
apresentar suas propostas, respeitada a ordem de classificação dos preços;
12.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo de desempate, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
12.5.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens 12.5.1 e 12.5.2 acima, o
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objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.5.5. O disposto no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
13. DO JULGAMENTO
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

13.7.
13.8.

13.9.

13.10.
13.11.
13.12.
13.13.

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
Declarada encerrada a etapa competitiva de lances, as ofertas serão ordenadas para classificação
a partir do menor valor ofertado.
O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira proposta classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito.
Sendo aceitável a proposta de menor valor, será aberto o envelope nº 02, do licitante que a tiver
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos de habilitação requeridos no presente edital.
Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as demais propostas subsequentes classificadas, verificando a sua
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, procedendo a verificação das condições de habilitação
do proponente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor.
Não havendo a regularidade dos documentos de habilitação, o licitante será considerado
inabilitado, sem prejuízo das sanções cabíveis.
Ao vencedor de menor preço que apresente restrição na regularidade fiscal, inserido na condição
estabelecida de favorecido como microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização de seus documentos de habilitação, podendo ser
prorrogado por mais um dia desde que devidamente fundamentado pelo proponente.
A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art.81 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
Em havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor valor ofertado que contemple as condições do Edital.
Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja
obtido um melhor preço para a Administração.
Após declarada a licitante vencedora, o Pregoeiro ainda negociará os itens para definição dos
valores finais, obtendo assim a proposta final realinhada.

14. DOS RECURSOS
14.1.

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
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número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
14.2.
14.3.
14.4.

14.5.
14.6.

As razões de recurso deverão versar exclusivamente sobre o tópico questionado verbalmente
durante a sessão.
Na falta de manifestação imediata e motivada, no momento oportuno, ao licitante decairá o direito
de recurso.
Os recursos serão decididos no prazo de 2 (dois) dias úteis, com a comunicação do resultado do
julgamento diretamente aos interessados ou publicação no Diário Oficial do Município de Palmas,
através do site www.palmas.to.gov.br.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá aos
licitantes, julgados desclassificados, os envelopes “HABILITAÇÃO” inviolados, no encerramento da
licitação.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1.
15.2.

Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador da despesa.
Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Pregoeiro encaminhará os autos ao
Ordenador da despesa para adjudicação do objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es) e
homologação do procedimento licitatório.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1.
16.2.

16.3.
16.4.

16.5.
16.6.

A Ata de Registro de Preços é um compromisso de fornecimento de bens e destina-se a subsidiar o
acompanhamento dos preços.
Após homologação pelo Ordenador de Despesas, o adjudicatário será convocado para a assinatura
da Ata de Registro de Preços, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da convocação, prorrogável
por até igual período quando solicitado justificadamente pelo interessado.
A Ata de Registro de Preços, lavrada conforme ANEXO III, terá vigência de 12(doze) meses,
contados a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Município de Palmas - TO.
Uma vez convocado, caso o adjudicatário não assine a Ata de Registro de Preços, fica facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo, nas condições estabelecidas no encerramento de seus lances.
A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços se dará no Diário Oficial do Município de
Palmas, através do site www.palmas.to.gov.br.
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
16.6.1. Qualquer órgão não participante poderá aderir a Ata de Registro de Preços, desde que
atendidos os requisitos do Decreto Municipal nº 946, de 14 de janeiro de 2015.
16.6.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões que não excedam, por órgão
ou entidade solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os
órgãos participantes.
16.6.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
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16.7.
16.8.

Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.
Compete ao órgão, não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
FORNECEDOR das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO
GERENCIADOR.

17. DO CADASTRO RESERVA
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificada.
Os licitantes que se interessarem em reduzir seus preços previsto no item anterior, deverá
manifestar sua intenção em sessão após a declaração de vencedor;
A apresentação de novas propostas, na forma do item anterior, não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.
As novas propostas deverão ser apresentadas juntamente com os documentos de habilitação em
até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da etapa competitiva e a devida manifestação.
Após a homologação, o registro de preços ainda observará, entre outras as seguintes condições:
17.5.1. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
produtos com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação original
do certame;
17.5.2. 16.10.2 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações, que será levado em conta a ordem dos lances ofertados durante a sessão;
17.5.3. 16.10.3 O registro a que se refere os parágrafos anteriores tem por objetivo a formação de
cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses
previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Municipal nº 946 de 14 de janeiro de 2015.

18. DO CONTRATO
18.1.

18.2.
18.3.
18.4.

18.5.

18.6.
18.7.

Após a homologação do certame a adjudicatária será convocada para assinatura do instrumento
contratual relativo ao objeto, devendo comparecer no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados
da notificação, prorrogável por até igual período quando solicitado justificadamente pelo
interessado.
O contrato será firmado conforme minuta constante no ANEXO IV.
O prazo contratual será até 31 de dezembro do ano de vigência do crédito orçamentário utilizado.
Fica facultado à Administração, quando o vencedor não aceitar ou não retirar a Nota de Empenho,
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no encerramento de seus
lances.
Quando notificado antes da efetiva conclusão do objeto a Contratada fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor, conforme previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93,
mediante justificativa técnica por parte do ordenador da despesa.
A Contratada não poderá subcontratar o objeto.
Aplicam-se, no que couberem, as disposições contidas nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93,
independentemente de transcrição.
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19. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
19.1.

Todas as condições gerais para a execução dos serviços estão estabelecidas no Termo de Referência
e demais anexos deste Edital.

20. DO VALOR DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
20.1.
20.2.

20.3.
20.4.

20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.
20.15.

O valor total do presente Contrato é de R$ (valor numérico e por extenso).
O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 5º (quinto) dia
útil da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela
fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.
A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente ao objeto
fornecido.
O CONTRATANTE reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados
constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATADA ou, ainda, se o serviço
prestado não estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Termo de
Referência, ficando o pagamento suspenso até a regularização.
Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebimento definitivo
do serviço por esta administração.
O atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento desta.
Na ausência do fiscal do contrato (férias, licença ou em viagem por interesse da Câmara Municipal
de Palmas), o atesto será dado pelo gestor substituto.
Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua
reapresentação e novo “atesto”.
A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a
Contratada suspenda a prestação dos serviços.
A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da contacorrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota fiscal/fatura
e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho.
Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa,
o pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias,
não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta Administração.
A Câmara Municipal de Palmas poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e
a ampla defesa.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços.
A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na fatura correspondente a
ocorrência.
Conforme legislação no momento da liquidação da despesa, a contratada deverá comprovar
perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, observada a manutenção das circunstâncias
iniciais de contratação — condições técnicas e de habilitação jurídica e mediante apresentação por
parte da CONTRATADA dos seguintes documentos:
20.15.1.
20.15.2.

Nota Fiscal relativo ao período em questão;
O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de
empenho e vinculado à conta corrente da CONTRATADA.
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20.16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
21. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
21.1.

Os preços ofertados e adjudicados serão considerados fixos e irreajustáveis.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1.

Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto, a Câmara Municipal de Palmas poderá sujeitar a
empresa adjudicatária às penalidades seguintes:
22.1.1. Advertência;
22.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total da
obrigação;
22.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de
inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado;
22.1.4. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária
do fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos
quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
22.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal de Palmas, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em função da
natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto: no art. 87, inciso III da Lei
Federal nº 8.666/93, art. 7º da Lei 10.520/02, Resolução N. º /2015 e Leis subsidiárias;
22.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Palmas,
considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.

22.2. Quando o proponente não assinar o contrato ou não retirar o empenho na forma estabelecida,
estará sujeito à multa do item 22.1.2. e à penalidade do item 22.1.5. ou 22.1.6, além de decair o
direito à execução do objeto.
22.3. As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e
das ações penais cabíveis.
22.4. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Câmara Municipal de Palmas,
não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, contados da
intimação, sob pena de cobrança judicial.
22.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal
nº 8.666/93.
22.6. As penalidades serão aplicadas diretamente pelo órgão, através do ordenador da despesa, sem
prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo.
22.7. O proponente será cientificado, por escrito, da penalidade aplicada, ficando com o prazo de 5
(cinco) dias úteis para, se o desejar, recorrer a Câmara Municipal de Palmas.
22.8. A suspensão de participar em licitação e contratar com a Câmara Municipal de Palmas, além das
penalidades civil, penal e criminal, poderá ser também aplicada àqueles que:
22.8.1. Retardarem a execução do Pregão;
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22.8.2. Apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem fraude
fiscal;
22.8.3. Aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados.
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1.
23.2.
23.3.

23.4.

23.5.

23.6.
23.7.

Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da proposta, não serão
aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão.
A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na proposta e habilitação, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, para esse fim específico.
Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com a interpretação da legislação própria,
princípios constitucionais e o direito público interno, sem prejuízo de solicitação de parecer jurídico
da Procuradoria Geral.
Fica eleito o Foro de Palmas/TO para resolver questões relativas ao presente Edital.
Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente pregão
serão prestadas pela CPL, em horário comercial das 08:00 às 14:00, de segunda a sexta-feira, e-mail
cplcamarapalmas@gmail.com.

24. DOS ANEXOS
24.1.

São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos e Modelos:
24.1.1. Anexo I – Termo de Referência e seus modelos;
24.1.2. Anexo II – Orçamento Estimativo;
24.1.3. Anexo III – Ata de Registro de Preços;
24.1.4. Anexo IV - Minuta do Contrato
24.1.5. MODELO 1 – Credenciamento;
24.1.6. MODELO 2 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
24.1.7. MODELO 3 – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e Aceite das
Condições do Edital;
24.1.8. MODELO 4 – Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da
Habilitação;
24.1.9. MODELO 5 - Declaração de Comprovação do Atendimento do inc. XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
24.1.10.
MODELO 6 - Declaração de Proposta Independente (DPI);
24.1.11. MODELO 7 - Modelo de Proposta Comercial.

Palmas – TO, 03 de março de 2020.

Demetrius de Araújo Coutinho
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Este documento estabelece as normas específicas para o Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando a
futura aquisição e instalação de condicionadores de ar, tipo split hi wall e split tipo cassete, para a nova sede da
Câmara Municipal de Palmas, Estado do Tocantins, conforme quantidades, condições e especificações descritas
neste Anexo I - Termo de Referência.

1.2.

Com o objetivo de atender às demandas deste Poder Legislativo, considerando as normas veiculadas pelo inciso
II, do Art. 15, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; Arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99, e permitir um melhor
gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia de escala e da eficiência dos recursos aplicados,
justifica-se o Registro de Preços quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes; quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; quando for conveniente a
aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo; ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administração, nos termos do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

2.

FUNDAMENTAÇÃO

2.1.

O presente Termo de Referência fundamenta-se na Lei n.º 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Lei n.º 3.555,
de 08 de agosto de 2000, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na Lei Complementar n.º 123/2006, 14 de
dezembro de 2006, na Lei Complementar 147/2014, de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, na Lei n.º
8.666/1993, de 21 de junho de 1993.

3.

OBJETO

3.1.

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição e instalação de condicionadores de ar,
tipo split hi wall e split tipo cassete para a nova sede da Câmara Municipal de Palmas, conforme quantidades,
condições e especificações descritas neste Anexo I - Termo de Referência.

3.2.

Consideram-se serviços, as instalações das partes elétricas, drenos e demais serviços de estrutura e
acabamentos, com a prestação do serviço de suporte e assistência técnica gratuita durante o período de
garantia oferecido pela licitante, incluindo mão de obra e peças.

3.3.

É oportuno informar que, o imóvel a serem instalados os equipamentos de ar condicionado, já consta com toda a
rede frigorígena devidamente colocada, de forma a não ficar nenhuma tubulação exposta, nem drenos
aparentes. Todas as linhas de ar condicionado possuem seus drenos já instalados e as redes chegam até as
lajes técnicas, de forma que ficará a cargo da licitante vencedora apenas a instalação dos equipamentos.
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4.

JUSTIFICATIVA

4.1.

Justifica-se o objeto da contratação de empresa no fornecimento e instalação de condicionadores de ar, tipo split
hi wall e split tipo cassete, destinados aos ambientes de trabalho, devido à necessidade de reorganizar e
reestruturar as instalações da nova sede da Câmara Municipal de Palmas.

4.2.

A nova sede da Câmara Municipal de Palmas fica situada na Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av. LO 02, Conjunto
01, Lote 08-A, Palmas-TO, que contempla 11 (onze) pavimentos, sendo um subsolo e mais 10 (dez) pavimentos,
com pé direito duplo, auditório, plenário, mezanino, terceiro, quarto e quinto pavimento – reuniões e salão de
eventos – mais 05 (cinco) pavimentos tipos, com área total de 5.065,55m2, que tem vultosa demanda por
aquisição de condicionadores de ar em seus ambientes, para a realização de trabalhos dos servidores de forma
mais adequada e menos insalubre, além de propiciar um clima agradável de forma geral àqueles que ali
frequentam.

4.3.

É notório que o clima predominante de Palmas torna-se a refrigeração do ambiente de trabalho essencial para o
bom desenvolvimento das atividades laborais dos servidores, bem como atender ao objetivo estratégico de
oferecer infraestrutura adequada.

4.4.

Realizou-se levantamento prévio dos condicionadores de ar existentes para verificar o estado de conservação,
potência, onde estão alocados, para confrontar com a quantidade de equipamentos necessários a serem
instalados, conforme planilha disponibilizada pela Imobiliária, anexa aos autos, contendo a quantidade de linhas,
quantidade máxima de Btu´s que poderão ser instalados em cada ambiente, tubulação e metros por linha.

4.5.

Observaram-se ainda os que também não apresentam qualidade satisfatória, sendo danificados com o uso e
desgaste natural com o tempo que representam prejuízo ao erário. No entanto, para estes, serão tomadas as
medidas cabíveis conforme determina o Decreto Federal nº 9.373, de 11 de maio de 2018, e o disposto no art.
17 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

4.6.

Destacamos que o quantitativo apresentado estimado após levantamento dos espaços se faz necessário, visto
que os equipamentos atende às instalações e dimensões dos ambientes, propiciando o satisfatório
funcionamento dos setores, dentro das condições exigidas de conforto.

4.7.

É de se levar em consideração um fator preponderante, que é a motivação no trabalho do dia a dia do servidor.
Ela envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais, que é um impulso que faz com que as pessoas ajam
para atingir seus objetivos. Ainda é responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados
com o cumprimento de metas.

4.8.

A motivação também está relacionada à qualidade de vida no trabalho, que consiste em ações específicas
visando à melhoria contínua dos processos tecnológicos, estratégicos, operacionais e humanos de uma empresa
ou órgão.

4.9.

Neste sentido, a qualidade de vida no trabalho tem por objetivo, além de promover o bem-estar, satisfação, a de
estar em um ambiente agradável, pois está voltada para um melhor desempenho das pessoas através do
aumento de sua produtividade, tornando assim órgão mais forte, respeitado por ter um tratamento de excelência.

4.10. Destacamos que se torna imprescindível realizar um procedimento licitatório, visando atender a demanda geral
desta Casa de Leis, na busca de atingir um valor justo, satisfatório, que possibilite a futura aquisição de novos
condicionadores de ar.
4.11. Com o propósito de preservar o patrimônio público deste Poder Legislativo, optou-se pela contratação do menor
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benefício pela viabilidade técnica e econômica demonstrada para esta aquisição por lote, em maximizar os
ganhos na economia de escala, nos termos do art. 23, § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.
4.12. No Anexo II – Orçamento Estimativo, a planilha de custos dos itens está discriminada o valor dos aparelhos e
dos serviços de instalação, separadamente, visando à mensuração do custo de cada item e a adequada
apropriação orçamentária e contábil da despesa, tendo em vista se tratar de aquisição de bem permanente e
serviços concomitantes; bem como para uma melhor visualização e transparência do critério de seleção da
proposta mais vantajosa para esta administração.
4.13. A aquisição com instalação justifica-se porque os aparelhos condicionadores de ar possuem uma proteção
contra defeitos, à chamada ―garantia de fabricação‖. O período dessa garantia pode ser diferente para cada
fabricante e essa garantia pode sofrer alterações quando a instalação for realizada por um instalador
credenciado ou instalador não credenciado. Neste sentido, visando possibilitar a exigência, caso necessário, da
execução da garantia exigida neste Termo de Referência, tanto para os equipamentos quanto para os serviços
de instalação, é que ambas precisam juntamente ser contratadas.
4.14. E neste sentido, o critério de julgamento por menor preço por lote é atribuído por razões de ordem técnica e
econômica.
4.15. O critério de escolha para a realização do certame licitatório por Sistema de Registro de Preços fora adotado
objetivando por ser conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, quando das
eventuais e futuras contratações de fornecimento de condicionadores de ar, visando economicidade e eficiência.
4.16. O Sistema de Registro de Preços não vincula ou obriga de qualquer modo a Administração, no tocante a dar
seguimento ao procedimento, findo o qual, sobressair-se-á a eventual contratação do objeto, tampouco gera
quaisquer obrigações diretas e reflexas aos participantes do certame, consoante ao asseverado no § 4º do art.
15, Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
5.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES ESTIMADAS

5.1.

Todos os aparelhos condicionadores de ar deverão apresentar as seguintes características técnicas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Fabricação nacional, com disponibilidade comprovada de peças sobressalentes no mercado tocantinense.
Composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna);
Ciclo somente frio;
Comando remoto total sem fio com ―display‖;
Funções de refrigeração e ventilação, com seleção de modo de operação;
Movimento e controle automático do direcionamento de ar;
Tensão elétrica de 220v;
Manual de operação e manutenção básica;
Assistência técnica autorizada no Estado do Tocantins, no período de garantia;
A empresa fornecedora dos aparelhos e equipamentos deverá identificar todas as embalagens dos produtos,
relacionando as principais características dos aparelhos, tais como: marca, modelo, capacidade de refrigeração,
nº. série da evaporadora, nº. série da condensadora, permitindo a identificação de quais peças compõem cada
conjunto de condensadora e evaporadora.
k) Capacidades de refrigeração, potência elétrica e voltagem.
5.2.

Especificações Técnicas:

ITEM 1: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTU’s, FRIO
 Unidade condensadora e evaporadora;
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Versão: Frio;
Hi-Wall;
Capacidade de 9.000 Btus;
Tensão/fase: 220V – monofásico;
Vazão de ar mínima: 445m³;
Frequência: 60 hz;
Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 16,5 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
Eficiência Energética de no mínimo: 3,35 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro de
Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
Compressor: rotação fixa;
Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle
remoto na parede;
Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
4 Velocidades de ventilação;
Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
Classificação Energética Selo PROCEL A;
Garantia mínima de 12 meses.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes envolvidas,
conforme item 8 deste Termo de Referência.
Quantidades: 01 unidade.

ITEM 2: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 12.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio; Hi-Wall;
 Capacidade de 12.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 570m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 22,8 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro de
Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle
remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
 4 Velocidades de ventilação;
 Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
 Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
 Classificação Energética Selo PROCEL A;
 Garantia mínima de 12 meses.
 Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes envolvidas,
conforme item 8 deste Termo de Referência.
 Quantidades: 69 unidades.
ITEM 3: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 18.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
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Versão: Frio;
Hi-Wall;
Capacidade de 18.000 Btus;
Tensão/fase: 220V – monofásico;
Vazão de ar mínima: 720m³;
Frequência: 60 hz;
Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 32,6 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
Eficiência Energética de no mínimo: 3,40 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro de
Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
Compressor: rotação fixa;
Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle
remoto na parede;
Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
4 Velocidades de ventilação;
Funções: timer, siga-me, oscilar;
Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
Classificação energética. Selo PROCEL A;
Garantia mínima de 12 meses.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes envolvidas,
conforme item 8 deste Termo de Referência.
Quantidades: 16 unidades.

ITEM 4: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 22/24.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Hi-Wall;
 Capacidade de 22/24.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 1.170 m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 41,8 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro de
Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle
remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
 4 Velocidades de ventilação;
 Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
 Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
 Classificação energética Selo PROCEL A;
 Garantia mínima de 12 meses. Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e
acabamentos das partes envolvidas, conforme item 8 deste Termo de Referência.
 Quantidades: 05 unidades.
ITEM 5: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE, 36.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
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Versão: Frio;
Cassete;
Capacidade: 36.000 Btus;
Tensão/Fase: 220V – monofásico;
Vazão de ar mínima: 1.340m³;
Frequência: 60 hz;
Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 68,2 (kwh/mês; (conforme Tabela de consumo/eficiência
energética do Inmetro);
Eficiência Energética de no mínimo: 3,25 (W/W) (conforme Tabela de consumo/eficiência energética do
Inmetro);
Compressor: rotação fixa;
Controle remoto sem fio com display em cristal líquido;
3 velocidades de ventilação;
Íon Air: elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros;
Funções: auto restart, insuflamento 360º;
Movimento automático das aletas;
Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
Classificação Energética Selo PROCEL A;



















Garantia mínima de 12 meses.



Garantia mínima de 12 meses. Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e
acabamentos das partes envolvidas, conforme item 8 deste Termo de Referência.
Quantidades: 25 unidades.



LOTE 1
ITEM QTD UN/SV
01

ESPECIFICAÇÕES

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL/EQUIPAMENTO
COM INSTALAÇÃO

Un

CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTU’s, FRIO.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
01
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
69
Un CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 12.000 BTU’s, FRIO.
2.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
69
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
16
Un CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 18.000 BTU’s, FRIO.
3.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
16
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 22/24.000 BTU’s,
05
Un
FRIO.
4.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
05
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE, 36.000
25
Un
BTU’s, FRIO.
5.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
25
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
VALOR TOTAL:.....................................................................................................................................
1.

5.3.

A aquisição dos aparelhos se dará em lote único, pois o desmembramento por item poderá causar perda da
economia de escala, haja vista ser o conjunto da contratação: aquisição e serviço, bem como o gerenciamento
centralizado e a facilidade da fiscalização e a responsabilização da contratada por possíveis descumprimentos
de obrigações contratuais escala tornando-se indiscutivelmente mais vantajosa para a Administração.

5.4.

Os quantitativos informados são meramente estimativos e não obrigam a Câmara Municipal de Palmas a
nenhuma contratação, não cabendo direito à indenização de qualquer espécie.

6.

DA VISTORIA (VISITA TÉCNICA)
Página 25 de 83

PP-RP
Fls. ______

ESTADO DO TOCANTINS

Câmara Municipal de Palmas
6.1.

Visando ter o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a Licitante poderá realizar vistoria nas
instalações dos locais de execução dos serviços de segunda à sexta-feira, das 8 às 14 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail cplcamarapalmas@gmail.com com a equipe do Setor de
Manutenção da Diretoria Administrativa. Os horários para vistoria deverão ser marcados em horários diferentes,
não sendo possível que mais de uma empresa o realize no mesmo horário.

6.2.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Termo de Referência, estendendo-se
até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

6.3.

Para a vistoria, a Licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

6.4.

No caso de representação, deverá ser entregue cópia da procuração e do documento de identificação do
signatário.

6.5.

A vistoria deverá ser realizada por qualquer profissional com conhecimento sobre o objeto licitado.

6.6.

O Atestado de Vistoria (ANEXO “A” deste Termo de Referência) deverá ser assinado pelos representantes
da Câmara Municipal de Palmas e da empresa, comprovando, respectivamente, que a empresa tomou
conhecimento de todas as informações necessárias para a execução do objeto licitado e que vistoriou os
ambientes deste Poder Legislativo.

6.7.

A vistoria tem como finalidade a apresentação das normas internas, com toda a sua complexidade e minúcias, à
empresa participante, para que esta tenha pleno conhecimento do objeto licitado.

6.8.

Com a Visita Técnica, considerar-se-á dirimida toda dúvida quanto à interpretação das especificações técnicas,
bem como das possíveis dificuldades ou obstáculos para o bom desempenho das atividades inerentes ao objeto,
não cabendo alegações posteriores.

6.9.

As empresas licitantes poderão eximir-se da vistoria prévia, caso em que deverão declarar pleno conhecimento
das condições locais para execução dos serviços objeto da presente licitação, a qual deverá ser entregue
juntamente com a proposta de preços.

6.10. A não apresentação deste atestado de vistoria ou declaração desclassificará a Proponente.

7.

DA PROPOSTA

7.1.

A proposta deverá ser apresentada contendo o preço unitário de cada item; o preço unitário de cada
serviço; e, o valor total do equipamento com a instalação, expresso em moeda corrente nacional, sendo
que o julgamento será pelo menor preço por lote.

7.2.

Conter especificações detalhadas dos objetos proposto, fazendo constar espécie/tipo, marca/modelo, e demais
características técnicas, acompanhados de prospectos comerciais, folder, ou outro material ilustrativo do
fabricante que permita aferir as especificações do edital.

7.3.

O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data prevista para abertura
das propostas.

7.4.

Constar oferta firme e precisa sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.
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8.

DOS MATERIAIS E DA INFRAESTRUTURA

8.1.

No que diz respeito aos materiais e insumos para a instalação dos aparelhos e equipamentos e da infraestrutura
do local, fica neste item estabelecido o que compete às partes.

8.2.

À Contratada caberão todos os materiais e insumos necessários para a instalação dos aparelhos
condicionadores de ar, incluindo as unidades condensadoras e evaporadoras, tubulações de qualquer tipo de
até 15 metros de comprimento, gases e acessórios de fixação e deverá disponibilizar também todos os
materiais e serviços necessários que lhe competem.

8.3.

Nos serviços deverão estar obrigatoriamente inclusos as instalações das partes elétricas, drenos e
demais serviços de estrutura e acabamentos das partes envolvidas, conforme o subitem 8.2.

8.4.

As partes elétricas e dos drenos deverão ser embutidas nas paredes, principalmente na área interna do imóvel,
exceto em casos que comprovadamente não possam ser executados de tal modo.

8.5.

O Órgão Gerenciador deverá proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações dentro da nova sede da Câmara Municipal de Palmas.

9.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1.

A Empresa licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando a execução do objeto, através de cópias dos contratos ou das notas fiscais
emitidas, compatível em características, com o objeto de deste Termo.

9.2.

A Empresa licitante deverá apresentar Declaração de corresponsabilidade emitida pela empresa autorizada
da marca dos equipamentos ofertados no Estado do Tocantins, reconhecida e registrada em cartório,
especificando os dados do referido edital.

9.3.

Para a comprovação de credenciamento da Empresa corresponsável, descrita no subitem 9.2, esta deverá ser
feita através de Declaração, Contrato, Carta de Credenciamento do fabricante ou Registro no site do fabricante
constando que a Empresa é autorizada para prestar garantia / Assistência técnica em seus aparelhos.

9.4.

Por se tratar de aparelhos instalados, a Empresa deverá apresentar certidão de quitação pessoa jurídica emitida
pelo CREA/TO em nome da Empresa licitante, devendo constar o nome e o registro do responsável técnico,
engenheiro mecânico, conforme Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que ―Discrimina atividades das
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia‖, acompanhado do seu registro
profissional junto ao CREA OU, a comprovação de registro/regularidade da pessoa jurídica licitante e de seu
responsável técnico (técnico em refrigeração e ar condicionado, técnico em mecânica ou técnico em
eletromecânica) junto ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região.

9.5.

Apresentar Certificado de Regularidade dentro do prazo de validade expedido pelo IBAMA (Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) comprovando sua regularidade no cadastro de atividades
potencialmente poluidoras, por se tratar de manuseio de gás poluente.

9.6.

Apresentar Licença Ambiental de Operação - LMO em vigor, em nome da empresa licitante, emitida pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município da sede da empresa.

9.7.

Apresentar Certificado de implantação do NR 17 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional P.C.M.S.O.;
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9.8.

Apresentar Certificado do NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – P.P.R.A, de acordo com a Lei
nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e Portaria nº 3.214 de 1978.

9.9.

Ao Pregoeiro ou autoridade competente, é facultada, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência,
destinado a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou
informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

10.

DAS AMOSTRAS

10.1. A empresa vencedora deverá apresentar até no máximo de 03 (três) dias uteis após o certame amostra de todos
os itens cotados, para a apreciação técnica que permita aferir se os equipamentos cotados estão de acordo com
as especificações exigidas na descrição do objeto. Tal apresentação poderá ser procedida em Show-Room das
empresas instaladas em Palmas/TO ou empresas sediadas fora de Palmas que não tenha nenhum ônus para o
órgão. Excepcionalmente, esse prazo poderá ser prorrogado por um único período de 3 (três) dias úteis, caso a
licitante comprove que a amostra já foi remetida ao endereço supramencionado, ou seja, encontra-se em
transporte.
10.3. A análise da amostra poderá ser acompanhada pelo representante legal da licitante ou pelo preposto, desde que
legalmente constituído, não sendo permitidas, contudo, interferências verbais ou operacionais no decorrer dos
procedimentos.
10.4. A solicitação da licitante para esse acompanhamento deverá ser formalmente submetida ao Pregoeiro, para
prévio agendamento pela área técnica responsável.
10.5. A definição da data/horário para análise da amostra será determinada exclusivamente pela área técnica da
Contratante.
10.6. O parecer conclusivo da análise será inserido no respectivo processo administrativo da licitação e,
oportunamente, terá seu resultado divulgado pelo Pregoeiro, momento em que será dada publicidade a todos
interessados, inclusive à empresa fornecedora da amostra.
10.7. Durante o período de exame da amostra, a Câmara Municipal de Palmas poderá solicitar informações adicionais,
referentes aos componentes e ao objeto.
10.8. A Contratante pronunciar-se-á quanto à aceitabilidade da amostra no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados
do seu recebimento, emitindo parecer aprovando, aprovando com ressalvas ou reprovando a amostra
apresentada.
10.9. As amostras que não atender integralmente às especificações, serão desclassificadas automaticamente e
chamado à empresa seguinte.
10.10. A recusa ou o atraso em apresentar amostra para o item solicitado, será considerada(o) como amostra rejeitada.
Caso a amostra seja rejeitada passar-se-á para a licitante seguinte, na ordem de classificação, para apresentar
sua amostra nas mesmas condições.
10.11. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviar amostra, ou que não a
apresentar nos prazos estabelecidos.
10.12. Vencido o prazo para a entrega das amostras, não será permitido fazer ajustes ou modificações no produto
apresentado, para fins de adequá-lo à especificação constante no edital.
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10.13. A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como original ou perfeita, configura comportamento
inidôneo, punível nos termos do Edital.
10.14. Apresentação deverá ser feita na sede da Câmara Municipal de Palmas, situado na Quadra 104 Norte (ACNE
11), Av. LO 02, Conjunto 01, Lote 08-A, Palmas – TO, CEP 77006-022, ou conforme o disposto no subitem 10.1.

11.

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1. Os produtos deverão ser entregues na nova sede da Câmara Municipal de Palmas, sem ônus adicionais, de
segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h, no seguinte endereço: Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av. LO
02, Conjunto 01, Lote 08-A, Palmas-TO, CEP: 77.006-022.
11.2. A Empresa Contratada receberá a Requisição de Fornecimento, a ser entregue pela Diretoria Administrativa,
ocasião que deverá confirmar se está em conformidade com o licitado em até 01 (um) dia útil, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
11.3. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos setores indicados quando da emissão da Nota de
Empenho, sob o acompanhamento de uma Comissão designada pelo Presidente da Câmara Municipal de
Palmas, entre os quais o responsável pela Seção de Patrimônio da Diretoria Administrativa que patrimoniará os
condicionadores de ar e atestará a nota fiscal juntamente com a Comissão designada.
11.4. A Adjudicatária estará obrigada ao cumprimento do prazo de, no máximo 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de recebimento Requisição de Fornecimento, para entregar o produto cotado de acordo
com as especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial.
12.

DA INSTALAÇÃO, GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

12.1. A instalação e assistência técnica gratuita do(s) equipamento(s), durante a garantia, deverão ser realizadas na
nova sede da Câmara Municipal de Palmas, situada na Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av. LO 02, Conjunto 01,
Lote 08-A, Palmas-TO, CEP: 77.006-022.
12.2. Nos serviços deverão estar obrigatoriamente inclusos: a instalação elétrica (cabos, disjuntores e eletrodutos)
executada por um profissional eletricista qualificado e estar de acordo com a norma ABNT NBR5410 e NR 10,
instalação de drenos e demais serviços de estrutura e acabamentos das partes envolvidas. Todos os serviços de
instalação devem estar de acordo com o manual técnico de instalação do produto.
12.3. Todos os aparelhos de condicionadores de ar e serviços descritos neste Termo de Referência deverão ter
garantia mínima de 01 (um) ano, com exceção dos compressores das unidades condensadoras, que deverão ter
garantia mínima de 03 (três) anos contados a partir do atesto definitivo na Nota Fiscal, com assistência técnica
autorizada no Estado do Tocantins.
12.4. Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para a Câmara
Municipal de Palmas, o equipamento que apresentar vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da fabricação
ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da
notificação de inconformidade.
12.5. O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por e-mail,
fax ou outro meio hábil de comunicação.
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12.6. Visando atender as instalações e os serviços gratuitos de assistência e suporte técnico dos aparelhos adquiridos
por esta Câmara Municipal de Palmas, é obrigatório que a Contratada tenha assistência técnica com cobertura
no Estado do Tocantins.
12.7. A comprovação da cobertura de assistência técnica no Estado do Tocantins será feita no momento da análise da
Qualificação Técnica, conforme consta no item 9, onde a licitante deverá apresentar documentação probatória
de autorização de assistência das marcas dos equipamentos ofertados.
12.8. O atendimento gratuito de assistência técnica engloba o suporte técnico para dirimir dúvidas quanto a
funcionalidade como um todo do aparelho, inclusive sobre o funcionamento das instalações, o mesmo que
poderá ser feito via telefone fixo ou celular, fax ou e-mail, cujo número e/ou endereço eletrônico do encarregado
técnico deverão ser disponibilizados.
12.9. Caso o problema persista após contato e tentativa de resolução por parte do servidor responsável da área
manutenção dos objetos deste pregão constatar, sem manusear e abrir o equipamento em garantia, a
necessidade de manutenção corretiva por parte da Empresa Contratada que forneceu os aparelhos, por
problemas técnicos de fabricação ou instalação, esta deverá em até 05 (cinco) dias úteis depois de notificada
oficialmente, solucionar o problema apontado, sob pena das sanções previstas pela inexecução contratual.
12.10. O serviço de assistência técnica será prestado mediante manutenção corretiva e suporte técnico, a fim de
manter os aparelhos e equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a
Contratante.
12.11. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a solucionar os defeitos apresentados nos equipamentos
decorrentes de má instalação, defeitos de fabricação e demais imperfeições na funcionalidade do equipamento,
onde compreende a substituição de peças e afins, ajustes e outras correções que forem necessárias.
12.12. Entende-se por suporte técnico as situações semelhantes dos dispostos nos subitens 12.8. e 12.9.
12.13. A Assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais, salvo nos casos fundamentados e aceitos
pela Câmara Municipal de Palmas.
12.14. As peças substituídas durante a manutenção corretiva deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho
iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
12.15. A assistência técnica será prestada no local onde se encontra o equipamento. Caso seja necessário retirar e
enviar o equipamento para um centro de assistência técnica, a Contratada arcará com os custos e seguro de
transporte, além daqueles relacionados com a manutenção do equipamento.
12.16. Para retirada de condicionadores de ar, de quaisquer instalações da Câmara Municipal de Palmas, deverá a
Contratada solicitar autorização por escrito à Diretoria Administrativa, sob pena de ser responsabilizada nos
termos da Lei, pelo destino do(s) equipamento(s).
12.17. O serviço de assistência técnica será prestado em dias úteis e no horário de expediente. Serão considerados
como dias úteis àqueles referentes ao local no qual o equipamento estiver instalado.
12.18. O envio de aparelhos e equipamentos para centros de assistência técnica em outra localidade não exime a
Contratada, do cumprimento dos prazos de assistência técnica estabelecida e respectivas penalidades.
12.19. O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito
estado de uso nas instalações da Câmara Municipal de Palmas.
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13.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. Todo o transporte a ser efetuado para a entrega do objeto deste Edital e demais despesas, diretas e indiretas,
será de única e total responsabilidade do proponente, correndo por conta do mesmo o risco integral da
operação.
13.2. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados com pontualidade, em observância as condições
estabelecidas neste Termo de Referência.
13.3. A Contratada deverá, obrigatoriamente, entregar a quantidade e o equipamento descrito na Requisição de
Fornecimento, não sendo admitido o parcelamento e muito menos equipamento diverso do estipulado, sob pena
das sanções legais cabíveis.
13.4. Os condicionadores de ar deverão ser novos, respeitando as discriminações contidas na Requisição de
Fornecimento em conformidade com o este Termo de Referência, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas
todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, ser entregues em
embalagens apropriadas que os protejam de intempéries, do manuseio e acomodações durante o transporte.
13.5. Nos serviços deverão estar obrigatoriamente inclusos as instalações das partes elétricas, drenos e demais
serviços de estrutura e acabamentos das partes envolvidas, com total atenção ao subitem 8.4 deste.
13.6. Em conformidade com o artigo 73 da Lei nº. 8.666/93 os objetos serão recebidos da seguinte forma:
13.7. A Câmara Municipal de Palmas expedirá “Termo de Recebimento Provisório” – Anexo “B”, para efeito de
posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações constantes neste Termo de Referência,
mediante termo circunstanciado, assinado por ambas as partes, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do
Fornecedor, nos termos do artigo 73, II, ―a‖, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.8. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em desacordo com a proposta
ou com a amostra, com defeito, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito.
13.9. A Contratada deverá efetuar a troca do(s) produto(s), no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do
recebimento da solicitação.
13.10. Nesse caso, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que sanada a situação,
quando ocorrerá um novo recebimento provisório e o reinício de contagem dos prazos.
13.11. A Câmara Municipal de Palmas emitirá “Termo de Recebimento Definitivo” – Anexo “C”, mediante termo
circunstanciado, assinado por ambas as partes, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias de observação após a
verificação da funcionalidade dos aparelhos recebidos e instalados com ênfase às especificações exigidas,
considerando que a Contratante considerará o serviço executado quando todos os equipamentos estiveram
sidos instalados e aprovados, e consequente aceitação do objeto nos termos deste Termo de Referência, e no
que dispõe o artigo 73, II, ―b‖, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela garantia da qualidade dos
produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato, bem como responsabilidade administrativa cabível, nos termos do Art. 73, § 2° da Lei nº 8.666/93.
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13.13. O Fornecedor é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados.
13.14. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, produtos fornecidos em desacordo com este Termo de
Referência.
13.15. A aquisição será realizada sob garantia de qualidade, cobrindo inclusive o risco de defeito de fabricação.
13.16. Fica a Empresa obrigada a fornecer, além da mão de obra, todo o material, peças e ferramentas necessárias.
13.17. Os equipamentos em desacordo com este Termo de Referência ou com qualquer defeito de
fabricação/embalagem será rejeitado e deverá ser substituído, conforme determina o Código de Defesa do
Consumidor.
13.18. O depósito de materiais deverá ser em local previamente aprovado e sob a responsabilidade da Contratada.
13.19. Será de responsabilidade da Contratada toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do trabalho
de seus empregados, bem como a exigência do uso dos equipamentos de proteção individual necessários, sob
pena de paralisação imediata dos serviços.
13.20. O controle de qualidade e outros controles exigidos pelo Fiscal de Contrato não eximirão a Contratada da total e
irrestrita responsabilidade pelos serviços executados.
13.21. Caberá ao Fiscal de Contrato o direito de rejeitar quaisquer peças, partes, componentes, acessórios ou materiais
que não satisfaçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua
pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba a Contratada qualquer tipo de
reclamação ou indenização.
13.22. A Contratada deverá executar o objeto sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes e em
obediência às normas técnicas e regulamentares atinentes aos assuntos, expedidas pelos órgãos competentes.
13.23. A Contratada executará a entrega e instalação dos condicionadores de ar, salvo solicitação em contrário, no
horário das 08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, e sempre por profissionais com os conhecimentos
necessários sobre as ferramentas, equipamentos, peças, técnicas e itens envolvidos, de modo a não prejudicar
o funcionamento do edifício como tampouco o bom andamento das atividades de seus ocupantes.
13.24. Os serviços que, porventura, não possam ser realizados dentro do horário estipulado no item anterior, deverão
ser programados para outro horário, inclusive durante os finais de semana e feriados, mediante prévia anuência
da Diretoria Administrativa, através do Fiscal do Contrato, sem nenhum ônus adicional para a Câmara Municipal
de Palmas.
13.25. A Contratada deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o objeto que lhe cabe, buscando elucidar junto ao
Fiscal do Contrato, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes, materiais a serem aplicados e
possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
13.26. A Contratada deverá providenciar a limpeza das áreas, evitando acúmulos de entulhos nos locais onde os
serviços de instalação dos condicionadores de ar estão sendo realizados.
13.27. Os serviços somente serão considerados executados após a retirada de eventuais entulhos, a reconstituição das
partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas.
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13.28. O objeto apresentado deverá possuir etiqueta permanente de identificação do fabricante, fixada em local de fácil
visualização, contendo nome do fabricante e modelo, além de estar acompanhado do manual de instruções, e de
instalação do produto, do Certificado de Garantia do Fabricante.
13.29. O prazo de garantia dos aparelhos e equipamentos será de no mínimo de 01 (um) ano, com exceção dos
compressores das unidades condensadoras, que deverão ter garantia mínima de 03 (três) anos contados a partir
do atesto definitivo na Nota Fiscal, e à Diretoria Administrativa, caberá a fiscalização e acompanhamento da
funcionalidade dos aparelhos e equipamentos.
13.30. Caso a Diretoria Administrativa constate no(s) equipamento(s) defeito(s) ou discriminação diversa da exigida, a
Empresa Fornecedora Registrada será acionada para, às suas expensas, efetuar a substituição, com total
atenção ao item 20 deste Termo de Referência.

14.

DA DEMANDA E VALOR ESTIMADO

14.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 607.190,00 (Seiscentos e sete mil cento
e noventa reais), obtidos através da média de pesquisas de mercado, conforme previsto na Lei nº. 8.666/93, e
suas alterações.

15.

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E DA FUTURA CONTRATAÇÃO

15.1. As despesas com a presente aquisição correrão à conta dos orçamentos dos exercícios futuros, cujo Programa
de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de Detalhamento a ser publicado
oportunamente.
16.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Ata de Registro de Preços a ser firmada terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
publicação, conforme art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
16.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Palmas, do Estado
do Tocantins.
16.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, devem consultar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Palmas,
para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
16.4. Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
16.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, os quantitativos no
disposto do Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
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16.6. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Palmas autorizará a adesão à Ata de Registro de
Preços.
16.7. Após a autorização pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Palmas, o órgão não
participante deve efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
16.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências à Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Palmas.
17.

DO CONTRATO

17.1. A Empresa vencedora do processo licitatório deverá celebrar o contrato que advirá deste procedimento, nas
condições estabelecidas no ato convocatório e nos respectivos anexos.
17.2. A Empresa vencedora do processo licitatório deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de
convocação, comparecer à sede da Câmara Municipal de Palmas para assinatura do contrato.
17.3. O contrato deverá ser assinado por representante legal, procurador, diretor ou sócio da empresa, devidamente
acompanhado, respectivamente, de procuração ou contrato social e cédula de identidade.
17.4. Na hipótese de não atendimento à convocação para assinatura do Contrato ou havendo recusa em fazê-lo, fica
facultado à Câmara Municipal de Palmas, desde que haja conveniência, proceder ao chamamento das demais
licitantes, observada a ordem de classificação das propostas e desde que o fornecimento seja feito nas mesmas
condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados monetariamente.
17.5. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato no prazo estabelecido no subitem
caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o
seu valor estimativo, cumulada com a sua suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Câmara Municipal de Palmas por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ficando sujeita, ainda, às
demais sanções previstas nas legislações que regem a licitação.
17.6. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição ou anexação, o edital de licitação e seus
anexos e a proposta da licitante vencedora.
17.7. No ato de assinatura do contrato será verificada a regularidade fiscal. Se qualquer das certidões apresentadas
na fase de habilitação do procedimento licitatório expirar sua validade antes da data de assinatura dos contratos
ou de seus aditivos, deverá ser atualizada.
18.
18.1.
19.

DA VIGÊNCIA
O prazo contratual será até 31 de dezembro do ano de vigência do crédito orçamentário utilizado.
DO REAJUSTE

19.1. Os preços ofertados e adjudicados serão considerados fixos e irreajustáveis.
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20.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua convocação.
20.2. A Contratada, para a execução do objeto, estará obrigada satisfazer todos os requisitos, exigências e condições
estabelecidas neste Termo de Referência.
20.3. Entregar produto adjudicado, em conformidade com as especificações e demais condições estipuladas
presente neste Termo de Referência e instalar os condicionadores de ar nos setores indicados pela Câmara
Municipal de Palmas, através da Diretoria Administrativa, após convocação, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos.
20.4. A Contratada deverá garantir a qualidade do(s) equipamento(s) licitado(s) comprometendo-se a substituí-lo(s),
caso não atenda(m) o padrão de qualidade exigido ou apresentem defeitos de fabricação durante a vigência do
prazo de garantia.
20.5. Comunicar a Diretoria Administrativa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
20.6. Manifestar-se, justificadamente, expondo os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previamente
definido na confirmação do recebimento da Requisição de Fornecimento.
20.7. Substituir às suas expensas, no todo o(s) aparelhos(s) em que se verifiquem danos em decorrência do
transporte, bem como aqueles que esteja(m) em desacordo com as especificações da Requisição de
Fornecimento, providenciando a substituição dos mesmos, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos,
improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente ou via e-mail.
20.8. No ato da entrega a empresa vencedora deverá ter um preposto que responda pela mesma, para acompanhar a
conferência dos aparelhos e equipamentos nos quesitos modelos, quantidades e integridade.
20.9. Sendo de sua responsabilidade pelo transporte apropriado dos equipamentos, assumindo a responsabilidade
pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.
20.10. Entregar o objeto adjudicado no prazo estipulado, nos locais designado pela Diretoria Administrativa,
acompanhado da Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado na
Requisição de Fornecimento, endereço do fabricante, do fornecedor com o telefone do serviço de atendimento
para eventual assistência técnica durante o prazo de garantia, deixando o mesmo em pleno funcionamento.
20.11. Apresentar, previamente ao inicio dos serviços, o funcionário que executará os serviços, podendo a Contratante,
a qualquer tempo, solicitar a sua substituição que, por qualquer motivo, torne inoportuna sua permanência.
20.12. A Contratada obriga-se a entregar e instalar os equipamentos através de profissionais especializados, incluindo
materiais e mão de obra para a perfeita realização dos serviços.
20.13. Fornecer equipamentos de segurança, como: óculos, viseira, luvas, mascaras, botas e outros conforme
necessidade dos serviços.
20.14. Da execução do presente, não advirá qualquer vínculo empregatício entre a Contratante e o empregado da
Contratada.
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20.15. A Contratada estará obrigada durante a vigência do prazo de garantia a realizar a devida manutenção do
equipamento no local instalado, ou retirar quando for necessário e após autorização da Diretoria Administrativa,
o equipamento com defeito para ser encaminhado a assistência técnica previamente definida e credenciada pelo
fabricante do equipamento ou por ele autorizado. Terá o prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis para
recolocar o aparelho defeituoso em perfeitas condições de funcionamento e/ou estará obrigado a
fornecer outro aparelho com características iguais ou superior a do aparelho defeituoso para atender o
local até a resolução do problema no prazo estipulado, e caso o problema não seja solucionado no prazo
anteriormente estipulado, estará a Contratada obrigada a fornecer um novo equipamento, definitivo a este Órgão
Gerenciador, com características iguais ao aparelho com defeito. Pode os prazos de manutenção e entrega
serem prorrogados após justificativa fundamentada e com a anuência da Diretoria Administrativa.
20.16. Independente da(s) substituição(ões) e troca(s) mencionada(s) anteriormente, a Contratada compromete-se a
trocar todo o equipamento, dentro do prazo estabelecido no subitem anterior, por outro do mesmo modelo e
característica técnica ou superior, novo e sem uso anterior, sem ônus adicional para a Câmara Municipal de
Palmas, caso ocorram 03 (três) ou mais chamados com os mesmos defeitos constatados ou não, dentro de um
período de 60 (sessenta) dias.
20.17. Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto.
20.18. Responsabilizar-se expressamente por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega e instalação dos equipamentos, não implicando
corresponsabilidade à Câmara Municipal de Palmas.
20.19. A Empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, inclusive materiais, mão de obra, seguros de acidentes, impostos, contribuições
previdenciárias para fiscais encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução dos serviços
proveniente do contrato, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
20.20. Responsabilizar-se com exclusividade por todas as despesas relativas à retirada e reinstalação do equipamento
substituído após a primeira entrega e durante a vigência do prazo de garantia.
20.21. Responsabilizar-se pelas manutenções corretivas dos aparelhos e equipamentos que apresentarem defeitos
durante o prazo de vigência da garantia, cabendo-lhe decidir pela melhor operacionalização do atendimento,
sem que este traga quaisquer prejuízos a Câmara Municipal de Palmas do Estado do Tocantins.
20.22. Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e seus Anexos.
20.23. Emitir Notas/Fiscais/Faturas após a entrega dos condicionadores de ar.
20.24. A Contratada deverá prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Câmara
Municipal de Palmas, a partir do recebimento da nota de empenho e assinatura do contrato.
20.25. A Contratada deverá levar imediatamente ao conhecimento da Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de
Palmas, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto licitado, para adoção das
medidas cabíveis.
20.26. Comunicar imediatamente a Contratante sobre qualquer defeito apresentado na entrega.
20.27. Manter-se durante toda a vigência e execução do registro de preços, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habitação e qualificação em conformidade com o Artigo 55 inciso XIII da
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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21.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

21.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos, por meio de comissão de servidores designada pelo
Presidente da Câmara Municipal de Palmas.
21.2. Proporcionar todas as facilidades para que a(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) proceder à entrega dos
condicionadores de ar, conforme estabelecido neste Termo de Referência.
21.3. Rejeitar os equipamentos que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações.
21.4. Responsabilizar-se pela observância a leis, decretos, regulamentos, portaria e demais normas legais, direta e
indiretamente aplicáveis.
21.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição dos equipamentos de acordo com a
demanda da Câmara Municipal de Palmas.
21.6. Processar e liquidar as notas fiscais, correspondente ao valor dos condicionadores de ar entregues.
21.7. Proceder aos pagamentos devidos dos objetos dentro do prazo estipulado.
21.8. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da contratada, e
ocorrerá suspensão do pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.
21.9. Fiscalizar o regular cumprimento do Contrato.
22.

DO FISCAL DE CONTRATO

22.1. A execução do objeto será acompanhada por fiscais designados por esta administração, que promoverá o
acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, ficando a Contratada responsável por todo e
qualquer dano causado à administração ou a terceiros, decorrente do não cumprimento das observações
constantes neste Termo.
22.2. O fiscal/gestor do Contrato ou instrumento equivalente será nomeado oportunamente, nos termos do art. 67 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e, com base no art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa TCE/TO
nº 02/2008, de 07 de maio de 2008.
22.3. A Contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos porventura requeridos pela Contratante, que designará representante para acompanhar a
entrega dos condicionadores de ar.
22.4. O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos descritos nos §§ 1º e 2º do Art. 67
da Lei nº 8.666/93 e alterações.
22.5. Quando houver necessidade o gestor deverá emitir notificações para a Contratada.
22.6. A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por
qualquer irregularidade cometida.
22.7. Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução do objeto, aprovando os eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.
Página 37 de 83

PP-RP
Fls. ______

ESTADO DO TOCANTINS

Câmara Municipal de Palmas
22.8. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e
anotações ou registros no Relatório do Fiscal de Contrato.
22.9. O Relatório do Fiscal do Contrato será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução do
objeto, indicações sobre irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada.
22.10. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas cabíveis.
23.

DO PAGAMENTO

23.1. A Contratante adotará o disposto no artigo 15, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que será realizado um
cronograma mensal de desembolso a ser estabelecido no Contrato após comum acordo entre a licitante
vencedora e a Câmara Municipal de Palmas, de acordo com a demanda solicitada.
23.2. A Contratada deverá entregar a Nota Fiscal/Fatura correspondentes aos materiais entregues na Diretoria
Administrativa da Câmara Municipal de Palmas.
23.3. O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 5º (quinto) dia útil de cada
mês, após a entrega dos objetos e depois de emitida a Nota Fiscal/Fatura, discriminando todos os itens,
atestados pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato, após os testes e verificações da perfeita
execução e funcionamento dos equipamentos entregues pela Contratada.
23.4. A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente ao objeto fornecido.
23.5. Os objetos entregues deverão ser rigorosamente, aquele descrito na Nota de Empenho.
23.6. A Contratante reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados constantes desta
estiverem em desacordo com os dados da Contratada ou, ainda, se o serviço prestado não estiver em
conformidade com as especificações apresentadas neste Termo, ficando o pagamento suspenso até a
regularização.
23.7. Será considerada, para fins de pagamento, a data do ―atesto‖ certificando o recebimento definitivo por esta
administração.
23.8. O atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento desta.
23.9. Caso a nota fiscal/fatura seja devolvido por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua reapresentação
e novo ―atesto‖.
23.10. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada
suspenda a entrega do objeto.
23.11. A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco, preferencialmente, Banco do Brasil, o número da
agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota
fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Proposta e Nota de Empenho.
23.12. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento
será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso,
quaisquer ônus para esta Administração.
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23.13. A Câmara Municipal de Palmas poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas ou indenizações devidas pela Contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.
23.14. Será procedida verificação antes de cada pagamento a ser efetuado a Contratada, da situação da mesma,
relativamente às condições de habitação exigidas na licitação, ficando essa ciente de que as certidões
apresentadas no ato da contratação deverão ser entregues novamente, em plena validade, em cada fase de
pagamento a serem juntados aos autos do processo próprio.
23.15. Conforme legislação no momento da liquidação da despesa, a Contratada deverá comprovar perante a
Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias,
previdenciárias e trabalhistas, observada a manutenção das circunstâncias iniciais de contratação — condições
técnicas e de habilitação jurídica e mediante apresentação por parte da Contratada dos seguintes documentos:
23.15.1. Nota Fiscal relativo ao período em questão;
23.15.2. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de empenho e vinculado
conta corrente da Contratada.
23.16. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
23.17. Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega.
24.

DO PREPOSTO

24.1. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração da Câmara Municipal de Palmas, durante o
período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário.
24.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, nº CPF e do
documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.
24.3. O preposto, uma vez indicado pela Contratada e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade
fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para tratar de assuntos pertinentes à execução do contrato,
relativos à sua competência.
24.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.
25.

DOCUMENTAÇÕES A SEREM EXIGIDAS DURANTE O CONTRATO

25.1. Manter, durante toda a execução e como condicionante para a continuidade do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas, em plena validade, a ser verificada
através dos respectivos sites na internet:
25.1.1. Documento comprobatório de regularidade junto ao FGTS – CRF;
25.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
25.1.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterada pela Lei Nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
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26.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara
Municipal de Palmas e será descredenciada do Poder Legislativo Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a Contratada que:
26.1.1.
26.1.2.
26.1.3.
26.1.4.
26.1.5.

Apresentar documentação falsa;
Fraudar a execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal; ou;
Fizer declaração falsa.

26.2. Para os fins do item 26.1.3., reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único,
96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
26.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a Contratada poderá ser sancionada, isoladamente, ou
juntamente.
26.4. Pelo não cumprimento total ou parcial da avença, a Câmara Municipal de Palmas poderá sujeitar a empresa
adjudicatária às penalidades seguintes:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de inexecução parcial da
obrigação;
d) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto, até o
máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme
alínea anterior;
e) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Palmas,
pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta cometida;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerando, para tanto,
reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.
26.5. Quando o proponente não assinar o contrato, estará sujeito à multa do item 26.4., ―b‖ e à penalidade do item
26.4., ―e‖ ou 26.4., ―f‖, além de decair o direito à execução do objeto.
26.6. As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações
penais cabíveis.
26.7. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Câmara Municipal de Palmas ou, não sendo
possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de
cobrança judicial.
26.8. A aplicação das penalidades independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.
26.9. As penalidades serão aplicadas pelo órgão ordenador da despesa, através da Procuradoria Geral da Câmara
Municipal de Palmas, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo.
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26.10. O proponente será cientificado, por escrito, da penalidade aplicada, ficando com o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para, se o desejar, recorrer ao órgão ordenador da despesa.
26.11. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar a rescisão
contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se as penalidades estabelecidas nos
artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.
26.12. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei
nº 8.666/93.
27.

DO FORO

27.1. Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica escolhido de comum acordo entre as
partes, o Foro da comarca de Palmas - TO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Palmas, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2020.

Marilídia das Chagas Alves
Diretora Administrativa
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ANEXO “A” DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Termo de Referência, que, por intermédio do(a) sr(a)
____________________________________, portador(a) do CPF(MF) no ____________________, CREA n°
_____________,

devidamente

credenciado(a)

por

nossa

empresa

_____________________________________________, foram vistoriados os locais onde serão objeto dos serviços e
que estamos cientes e de acordo com todas as especificações técnicas, bem como a quantidade e tipo de material e
mão de obra a empregar; tendo ainda dirimido todas as dúvidas quanto às interpretações deste Termo de Referência.
Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à
época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa
seja a vencedora.
Endereço:__________________________________________________________________________
Telefone:______________________ E-mail (se houver): ____________________________________
E-mail (se houver):________________________________________
Palmas/TO _____, de _______________ de __________.

___________________________________
(Representante credenciado)

_________________________________________________
Servidor da Câmara Municipal de Palmas
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ANEXO “B” DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS OBJETOS

Aos ________ dias do mês de __________________ do ano de ____________, este Fiscal de
Contrato, encerrou os trabalhos de análise para fim de RECEBIMENTO PROVISÓRIO, previsto no Contrato n°
_____/______ (ou Nota de Empenho n° _____/______), do Processo n° _____________. Tendo assim procedido, este
Fiscal de Contrato conferiu o equipamento e o serviço prestado e atesta o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, sem (ou com
as seguintes) ressalvas:
1. (listar as discrepâncias, quando houver)
Palmas, _____ de ________________ de _______.

______________________________________________
Contratada

______________________________________________
Servidor da Câmara Municipal de Palmas
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ANEXO “C” DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS OBJETOS

Aos ________ dias do mês de __________________ do ano de ____________, este Fiscal de
Contrato, declara para os devidos fins, que recebe definitivamente, os condicionadores de ar discriminados na Nota de
Empenho e atesta o RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto previsto no Contrato nº _____/______ (ou Nota de
Empenho nº ________/______), do Processo nº _____________.
Palmas, _____ de ________________ de _______.

______________________________________________
Contratada

______________________________________________
Servidor da Câmara Municipal de Palmas
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ANEXO II
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
LOTE 1
ITEM QTD UN/SV

ESPECIFICAÇÕES

VALOR TOTAL DO
VALOR UNITÁRIO EQUIPAMENTO COM
INSTALAÇÃO

CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 9.000
R$ 1.916,67
BTU’s, FRIO.
1.
Serviço de instalações das partes elétricas,
01
Sv
drenos e demais estruturas e acabamentos das
R$ 483,33
partes envolvidas.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 12.000
69
Un
R$ 2.310,00
BTU’s, FRIO.
2.
Serviço de instalações das partes elétricas,
69
Sv
drenos e demais estruturas e acabamentos das
R$ 590,00
partes envolvidas.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT
16
Un
R$ 3.490,00
18.000 BTU’s, FRIO.
3.
Serviço de instalações das partes elétricas,
16
Sv
drenos e demais estruturas e acabamentos das
R$ 766,66
partes envolvidas.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT
05
Un
R$ 4.100,00
22/24.000 BTU’s, FRIO.
4.
Serviço de instalações das partes elétricas,
05
Sv
drenos e demais estruturas e acabamentos das
R$ 883,33
partes envolvidas.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT
25
Un
R$ 10.876,67
CASSETE, 36.000 BTU’s, FRIO.
5.
Serviço de instalações das partes elétricas,
25
Sv
drenos e demais estruturas e acabamentos das
R$ 1.590,00
partes envolvidas.
VALOR TOTAL:...............................................................................................................................
01

Un

R$ 2.400,00

R$ 200.100,00

R$ 68.106,67

R$ 24.916,67

R$ 311.666,67
R$ 607.190,00
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ANEXO III
Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo: 18652019
Pregão Presencial - RP nº ___/2020
Ata de Registro de Preços nº ___/2020
Validade da Ata: 12 (doze) meses

A Câmara Municipal de Palmas, com sede na Quadra Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av. LO 02, Conjunto 01,
Lote 08-A, Palmas – TO, CEP 77006-022, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.753.509/0001-07, neste ato
representado pelo Presidente, o Vereador Marilon Barbosa Castro, inscrito no CPF sob o nº _________,
portador da Carteira de Identidade nº _________/__, e doravante designado ÓRGÃO GERENCIADOR, nos
termos da Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000, Lei Complementar 123/2006, Decreto
Municipal n. 946 e Resolução nº 176/2015, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e demais normas
legais aplicáveis, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais,
considerando a classificação das propostas e a respectiva homologação da licitação na modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços nº. ____/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa doravante
denominada FORNECEDOR, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela
alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta
Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, destinado às futuras
aquisições sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Resoluções supracitados e em
conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.
O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços para aquisição e instalação de
condicionadores de ar, tipo split hi wall e split tipo cassete para a nova sede da Câmara Municipal de
Palmas, conforme quantidades, condições e especificações descritas nesta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECEDOR REGISTRADO
2.

Fornecedor registrado:

Empresa:
CNPJ/MF:
Endereço:
Telefone:
Representante:
Item:
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.

Planilha Demonstrativa de Preços:
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LOTE 1
ITEM QTD UN/SV
01

ESPECIFICAÇÕES

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL/EQUIPAMENTO
COM INSTALAÇÃO

Un

CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTU’s, FRIO.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
01
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
69
Un CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 12.000 BTU’s, FRIO.
2.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
69
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
16
Un CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 18.000 BTU’s, FRIO.
3.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
16
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
05
Un CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 22/24.000 BTU’s, FRIO.
4.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
05
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE, 36.000 BTU’s,
25
Un
FRIO.
5.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
25
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
VALOR TOTAL:.......................................................................................................................
1.

ITEM 1: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTU’s, FRIO
 Unidade condensadora e evaporadora;
 Versão: Frio;
 Hi-Wall;
 Capacidade de 9.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 445m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 16,5 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,35 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro
de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
 4 Velocidades de ventilação;
 Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
 Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
 Classificação Energética Selo PROCEL A;
 Garantia mínima de 12 meses.
 Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes
envolvidas, conforme item 8 deste Termo de Referência.
 Quantidades: 01 unidade.
ITEM 2: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 12.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio; Hi-Wall;
 Capacidade de 12.000 Btus;
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Tensão/fase: 220V – monofásico;
Vazão de ar mínima: 570m³;
Frequência: 60 hz;
Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 22,8 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
Eficiência Energética de no mínimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro
de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
Compressor: rotação fixa;
Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
4 Velocidades de ventilação;
Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
Classificação Energética Selo PROCEL A;
Garantia mínima de 12 meses.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes
envolvidas, conforme item 8 deste Termo de Referência.
Quantidades: 69 unidades.

ITEM 3: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 18.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Hi-Wall;
 Capacidade de 18.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 720m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 32,6 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,40 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
 4 Velocidades de ventilação;
 Funções: timer, siga-me, oscilar;
 Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência
energética;
 Classificação energética. Selo PROCEL A;
 Garantia mínima de 12 meses.
 Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes
envolvidas, conforme item 8 deste Termo de Referência.
 Quantidades: 16 unidades.
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ITEM 4: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 22/24.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Hi-Wall;
 Capacidade de 22/24.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 1.170 m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 41,8 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
 4 Velocidades de ventilação;
 Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
 Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência
energética;
 Classificação energética Selo PROCEL A;
 Garantia mínima de 12 meses. Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
estruturas e acabamentos das partes envolvidas, conforme item 8 deste Termo de Referência.
 Quantidades: 05 unidades.
ITEM 5: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE, 36.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Cassete;
 Capacidade: 36.000 Btus;
 Tensão/Fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 1.340m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 68,2 (kwh/mês; (conforme Tabela de
consumo/eficiência energética do Inmetro);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,25 (W/W) (conforme Tabela de consumo/eficiência
energética do Inmetro);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido;
 3 velocidades de ventilação;
 Íon Air: elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros;
 Funções: auto restart, insuflamento 360º;
 Movimento automático das aletas;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência
energética;
 Classificação Energética Selo PROCEL A;


Garantia mínima de 12 meses.
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Garantia mínima de 12 meses. Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
estruturas e acabamentos das partes envolvidas, conforme item 8 deste Termo de Referência.
Quantidades: 25 unidades.

3.1.
A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles existentes no mercado, cabendo ÓRGÃO GERENCIADOR convocar o FORNECEDOR registrado para
negociar o novo valor, bem como no caso de desequilíbrio-econômico financeiro poderá o FORNECEDOR
solicitar revisão dos preços registrados:
3.1.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o FORNECEDOR visando à negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
3.1.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação de desequilíbrio econômicofinanceiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado;
3.1.3. Para a concessão da revisão de preços, o FORNECEDOR deverá comunicar ao ÓRGÃO
GERENCIADOR a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do
preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos;
3.1.4. Caso o ÓRGÃO GERENCIADOR já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que o
FORNECEDOR realize a prestação dos serviços do objeto, e caso ainda não tenha solicitado a revisão de
preços, esta não incidirá sobre o(s) pedido(s) já formalizado(s) e empenhado(s);
3.1.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do pleito, para
análise dos pedidos de revisão recebidos;
3.1.6. Durante esse período, o FORNECEDOR deverá efetuar o fornecimento do objeto pelo preço
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
Nesse caso, ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao reforço dos valores pertinentes aos objetos empenhados
após a revisão;
3.1.7. O FORNECEDOR obrigar-se-á a realizar as entregas dos objetos pelo preço registrado caso o pedido
de revisão seja julgado improcedente;
3.1.8. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o FORNECEDOR visando à negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
3.1.9. Caso o FORNECEDOR registrado se recusar a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá
liberá-lo do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores
visando à igual oportunidade de negociação.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA
4.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura.
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO
5.
As especificações constantes nesta Ata de Registro de Preços vinculam-se ao Processo
Administrativo nº 18652019 do qual é parte integrante e complementar independentemente de
transcrição.
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CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.
O FORNECEDOR registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
6.1.
O cancelamento do seu registro poderá ocorrer:
6.1.1. A pedido do próprio FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata.
6.1.2. Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando o FORNECEDOR registrado:
a)
não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, bem como do Edital de
Licitação;
b)
der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de preços, por um dos
motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94;
c)
não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d)
por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94;
e)
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
f)
sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º
da Lei nº 10.520, de 2002.
g)
A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento;
h)
No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação
será feita por publicação, no Diário Oficial do Município de Palmas/TO, considerando-se cancelado o
registro do fornecedor, a partir do 5º dia útil, a contar da publicação.
i)
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do
fornecimento dos produtos, até a decisão final do ÓRGÃO GERENCIADOR, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração à aplicação das penalidades previstas nesta Ata
e no Instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
j)
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o ÓRGÃO GERENCIADOR fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.
Caberá ao órgão aderente à Ata de Registro de Preços verificar junto ao FORNECEDOR a capacidade
de fornecimento dos objetos registrados, bem como consultar o ÓRGÃO GERENCIADOR, por intermédio do
Presidente da Comissão de Licitação, sobre a sua anuência.
7.1.
Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos objetos decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o ÓRGÃO
GERENCIADOR;
7.2.
Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada item registrado para o ÓRGÃO GERENCIADOR.
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7.3.
Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões que não excedam, por órgão ou
entidade solicitante, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados.
7.4.
Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.
7.5.
Compete ao órgão, não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
FORNECEDOR das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE AQUISIÇÃO
8.
As aquisições decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão realizadas de acordo com a
necessidade e conveniência do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante emissão de contrato e/ ou nota de
empenho.
8.1.
Os quantitativos dos objetos a serem fornecidos, pelo FORNECEDOR, a cada demanda são de livre
escolha do ÓRGÃO GERENCIADOR, dentre os objetos registrados nesta Ata.
8.2.
A existência de preços registrados não obriga ao ÓRGÃO GERENCIADOR a adquiri-los em sua
totalidade, e sim promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
9.
Os serviços objeto desta Ata de Registro de Preços será entregue de acordo com as necessidades
do órgão, mediante empenho ou contrato fornecido pela contratante, com prazo de até 03 (três) dias,
devendo a Contratada estar preparada e equipada para fornecer os serviços no prazo indicado.
9.1.
Os serviços serão executados nas dependências físicas da Câmara Municipal de Palmas - TO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO
10.
O ÓRGÃO GERENCIADOR expedirá "Termo de Recebimento Provisório", o qual deverá ser assinado
pelo responsável pelo recebimento e representante do FORNECEDOR, para efeito de posterior verificação
da conformidade com as especificações constantes nesta Ata e no Termo de Referência.
10.1. Após a verificação da qualidade e quantidade dos objetos e consequente aceitação, o ÓRGÃO
GERENCIADOR emitirá o "Termo de Recebimento Definitivo" ou atesto da(s) nota(s) fiscal(is) pelo
responsável pelo recebimento.
10.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança,
nem ético profissional pela perfeita execução do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por
este Instrumento.
10.3. O FORNECEDOR é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

11.
O valor total desta Ata de Registro de Preços é de R$ (valor numérico e por extenso).
11.1. O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 5º (quinto) dia
útil da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização
do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.
11.2. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente ao objeto
fornecido.
11.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados
constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATADA ou, ainda, se o serviço prestado
não estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Termo de Referência, ficando o
pagamento suspenso até a regularização.
11.4. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebimento definitivo
do serviço por esta administração.
11.5. O atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento desta.
11.6. Na ausência do fiscal do contrato (férias, licença ou em viagem por interesse da Câmara Municipal
de Palmas), o atesto será dado pelo gestor substituto.
11.7. Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua
reapresentação e novo “atesto”.
11.8. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a
Contratada suspenda a prestação dos serviços.
11.9. A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da contacorrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota fiscal/fatura e da
conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho.
11.10. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o
pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta Administração.
11.11. Esta Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.
11.12. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
11.13. A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na fatura correspondente a
ocorrência.
11.14. Conforme legislação no momento da liquidação da despesa, a contratada deverá comprovar
perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, observada a manutenção das circunstâncias iniciais de
contratação — condições técnicas e de habilitação jurídica e mediante apresentação por parte da
CONTRATADA dos seguintes documentos:
a)
Nota Fiscal relativo ao período em questão;
b)
O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de empenho e
vinculado à conta corrente da CONTRATADA.
11.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até
que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.

O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a:

12.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicáveis direta e
indiretamente ao Sistema de Registro de Preços;
12.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas
disposições da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações;
12.3. Receber os objetos de acordo com as disposições desta Ata e do Termo de Referência;
12.4. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos objetos,
providenciando as necessárias medidas para regularização de irregularidades levantadas;
12.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR;
12.6. Efetuar o pagamento na forma estabelecida;
12.7. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;
12.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pelo FORNECEDOR e
pertinente aos objetos desta Ata;
12.9. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear as aquisições decorrentes desta
Ata;
12.10. Processar e liquidar a fatura correspondente, por meio de Ordem Bancária, desde que não haja fato
impeditivo imputado ao FORNECEDOR;
12.11. Zelar para que durante a vigência desta Ata de Registro de Preços sejam cumpridas as obrigações
assumidas por parte do FORNECEDOR, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas;
12.12. Gerenciar a presente Ata, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
indicando, sempre que solicitado, o nome do FORNECEDOR, o preço registrado, os quantitativos
disponíveis e as especificações dos objetos registrados, observada a ordem de classificação indicada na
licitação;
12.13. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
13.

O FORNECEDOR obriga-se a:

13.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicáveis direta e
indiretamente aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços;
13.2. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento da ata de registro
de preços, devendo estar incluídas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos,
taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas, lucros, insumos necessários à sua
composição e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto do Pregão, nada mais sendo
lícito pleitear a esse título;
13.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional contratada, não podendo, sob qualquer
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hipótese, transferir a outrem a responsabilidade por problemas na prestação do objeto;
13.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, por ação
ou omissão na prestação dos serviços do objeto;
13.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste serviço;
13.6. Prestar formalmente as informações e os esclarecimentos solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
13.7. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referentes ao transporte;
13.8. Manter, durante a execução, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
em conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de
controle da arrecadação de tributos e contribuições federais e outras legalmente exigíveis;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
14.
A gestão desta Ata será efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, por intermédio do Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, a quem cabe o gerenciamento deste instrumento no seu aspecto
operacional e nas questões legais, inclusive nas adesões “Caronas”.
14.1. A gestão e fiscalização dos contratos que vierem a ser firmados serão efetuadas por servidor
designado ÓRGÃO GERENCIADOR.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.
O FORNECEDOR que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar
com a Câmara Municipal de Palmas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
15.1. Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas neste Instrumento, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá, garantida a prévia defesa do
FORNECEDOR, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação,
aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:
a)
Advertência, por escrito, quando o FORNECEDOR deixar de atender quaisquer indicações aqui
constantes;
b)
Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor
contratado;
c)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em função da natureza e da gravidade da falta
cometida, conforme previsto: no art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º da Lei 10.520/02,
Resolução 176/2015 e Leis subsidiárias;
d)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Palmas enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir o
ÓRGÃO GERENCIADOR pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
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15.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pelo FORNECEDOR, a
esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia
de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.
15.3. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do
pagamento posterior a ser efetuado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou cobrada judicialmente.
15.4. Além das penalidades citadas, o FORNECEDOR ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades previstas no Art. 81 a 85 da Lei nº. 8.666/93. Após lida e achada conforme, a presente ata é
assinada pelos representantes legais do ÓRGÃO GERENCIADOR e do FORNECEDOR supracitados.
Palmas-TO, ____de _________de 2020.
Órgão Gerenciador
Fornecedor Registrado
Pregoeiro e Equipe de Apoio
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO N. ____/2020
CONTRATO N.º ___/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI FAZEM A
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS E A EMPRESA
_______________________.
CONTRATANTE: A Câmara Municipal de Palmas, com sede na Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av. LO 02,
Conjunto 01, Lote 08-A, Palmas – TO, CEP 77006-022, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 26.753.509/0001-07,
representado pelo seu Presidente, Vereador Marilon Barbosa Castro, biênio 2019/2020.
CONTRATADA: ____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º __________________,
estabelecida à __________________, __________ – ___, CEP: _______, representada por
_________________, , _________, ________, __________, portadora da Cédula de Identidade n.º
____________ - ___ e CPF (MF) n.º _______________, residente e domiciliada à Quadra ________,
_______ – ____, CEP: _________,.
As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato,
advindo do Pregão Presencial RP n.º 01/2020, instruído no Processo Administrativo n.º 18652019,
mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.
Contratação de empresa para aquisição e instalação de condicionadores de ar, tipo split hi wall e
split tipo cassete para a nova sede da Câmara Municipal de Palmas, conforme especificações abaixo:
1.1.

Especificações Técnicas dos equipamentos:

ITEM 1: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTU’s, FRIO
 Unidade condensadora e evaporadora;
 Versão: Frio;
 Hi-Wall;
 Capacidade de 9.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 445m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 16,5 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,35 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro
de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
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4 Velocidades de ventilação;
Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
Classificação Energética Selo PROCEL A;
Garantia mínima de 12 meses.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes
envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
Quantidades: 01 unidade.

ITEM 2: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 12.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio; Hi-Wall;
 Capacidade de 12.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 570m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 22,8 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro
de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
 4 Velocidades de ventilação;
 Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
 Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
 Classificação Energética Selo PROCEL A;
 Garantia mínima de 12 meses.
 Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes
envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
 Quantidades: 69 unidades.
ITEM 3: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 18.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Hi-Wall;
 Capacidade de 18.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 720m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 32,6 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,40 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
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Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
4 Velocidades de ventilação;
Funções: timer, siga-me, oscilar;
Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência
energética;
Classificação energética. Selo PROCEL A;
Garantia mínima de 12 meses.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes
envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
Quantidades: 16 unidades.

ITEM 4: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 22/24.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Hi-Wall;
 Capacidade de 22/24.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 1.170 m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 41,8 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
 4 Velocidades de ventilação;
 Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
 Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência
energética;
 Classificação energética Selo PROCEL A;
 Garantia mínima de 12 meses. Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
estruturas e acabamentos das partes envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
 Quantidades: 05 unidades.
ITEM 5: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE, 36.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Cassete;
 Capacidade: 36.000 Btus;
 Tensão/Fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 1.340m³;
 Frequência: 60 hz;
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1.2.

Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 68,2 (kwh/mês; (conforme Tabela de
consumo/eficiência energética do Inmetro);
Eficiência Energética de no mínimo: 3,25 (W/W) (conforme Tabela de consumo/eficiência
energética do Inmetro);
Compressor: rotação fixa;
Controle remoto sem fio com display em cristal líquido;
3 velocidades de ventilação;
Íon Air: elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros;
Funções: auto restart, insuflamento 360º;
Movimento automático das aletas;
Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência
energética;
Classificação Energética Selo PROCEL A;
Garantia mínima de 12 meses.
Garantia mínima de 12 meses. Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
estruturas e acabamentos das partes envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
Quantidades: 25 unidades.
Fazem parte do presente contrato, para todos os efeitos:

a) EDITAL e seus Anexos;
b) Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial RP n. 01/2020;
c) Proposta da CONTRATADA, datada de ___/___/___;
d) Nota de Empenho nº ___, datada de ___/____/___.
1.3.
No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até
25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas
mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei
8.666/93.
1.4.
As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o
inciso II do parágrafo 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:
2.

O prazo contratual será até 31 de dezembro do ano de vigência do crédito orçamentário utilizado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
3.1.

A Contratada, para a execução do objeto, estará obrigada satisfazer todos os requisitos, exigências

e condições estabelecidas neste Contrato e Termo de Referência.
3.2.

Entregar produto adjudicado, em conformidade com as especificações e demais condições

estipuladas presente no Termo de Referência e instalar os condicionadores de ar nos setores indicados pela
Câmara Municipal de Palmas, através da Diretoria Administrativa, após convocação, no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos.
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3.3.

A Contratada deverá garantir a qualidade do(s) equipamento(s) licitado(s) comprometendo-se a

substituí-lo(s), caso não atenda(m) o padrão de qualidade exigido ou apresentem defeitos de fabricação
durante a vigência do prazo de garantia.
3.4.

Comunicar a Diretoria Administrativa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo

de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
3.5.

Manifestar-se, justificadamente, expondo os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo

previamente definido na confirmação do recebimento da Requisição de Fornecimento.
3.6.

Substituir às suas expensas, no todo o(s) aparelhos(s) em que se verifiquem danos em decorrência

do transporte, bem como aqueles que esteja(m) em desacordo com as especificações da Requisição de
Fornecimento, providenciando a substituição dos mesmos, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos,
improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente ou via e-mail.
3.7.

No ato da entrega a empresa vencedora deverá ter um preposto que responda pela mesma, para

acompanhar a conferência dos aparelhos e equipamentos nos quesitos modelos, quantidades e
integridade.
3.8.

Sendo de sua responsabilidade pelo transporte apropriado dos equipamentos, assumindo a

responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.
3.9.

Entregar o objeto adjudicado no prazo estipulado, nos locais designado pela Diretoria

Administrativa, acompanhado da Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao
discriminado na Requisição de Fornecimento, endereço do fabricante, do fornecedor com o telefone do
serviço de atendimento para eventual assistência técnica durante o prazo de garantia, deixando o mesmo
em pleno funcionamento.
3.10.

Apresentar, previamente ao inicio dos serviços, o funcionário que executará os serviços, podendo a

Contratante, a qualquer tempo, solicitar a sua substituição que, por qualquer motivo, torne inoportuna sua
permanência.
3.11.

A Contratada obriga-se a entregar e instalar os equipamentos através de profissionais

especializados, incluindo materiais e mão de obra para a perfeita realização dos serviços.
3.12.

Fornecer equipamentos de segurança, como: óculos, viseira, luvas, mascaras, botas e outros

conforme necessidade dos serviços.
3.13.

Da execução do presente, não advirá qualquer vínculo empregatício entre a Contratante e o

empregado da Contratada.
3.14.

A Contratada estará obrigada durante a vigência do prazo de garantia a realizar a devida

manutenção do equipamento no local instalado, ou retirar quando for necessário e após autorização da
Diretoria Administrativa, o equipamento com defeito para ser encaminhado a assistência técnica
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previamente definida e credenciada pelo fabricante do equipamento ou por ele autorizado. Terá o prazo
de no máximo 05 (cinco) dias úteis para recolocar o aparelho defeituoso em perfeitas condições de
funcionamento e/ou estará obrigado a fornecer outro aparelho com características iguais ou superior a
do aparelho defeituoso para atender o local até a resolução do problema no prazo estipulado, e caso o
problema não seja solucionado no prazo anteriormente estipulado, estará a Contratada obrigada a
fornecer um novo equipamento, definitivo a este Órgão Gerenciador, com características iguais ao
aparelho com defeito. Pode os prazos de manutenção e entrega serem prorrogados após justificativa
fundamentada e com a anuência da Diretoria Administrativa.
3.15.

Independente da(s) substituição(ões) e troca(s) mencionada(s) anteriormente, a Contratada

compromete-se a trocar todo o equipamento, dentro do prazo estabelecido no subitem anterior, por outro
do mesmo modelo e característica técnica ou superior, novo e sem uso anterior, sem ônus adicional para a
Câmara Municipal de Palmas, caso ocorram 03 (três) ou mais chamados com os mesmos defeitos
constatados ou não, dentro de um período de 60 (sessenta) dias.
3.16.

Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,

estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto.
3.17.

Responsabilizar-se expressamente por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou

a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega e instalação dos equipamentos,
não implicando corresponsabilidade à Câmara Municipal de Palmas.
3.18.

A Empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento

das obrigações assumidas, inclusive materiais, mão de obra, seguros de acidentes, impostos, contribuições
previdenciárias para fiscais encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução dos serviços
proveniente do contrato, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
3.19.

Responsabilizar-se com exclusividade por todas as despesas relativas à retirada e reinstalação do

equipamento substituído após a primeira entrega e durante a vigência do prazo de garantia.
3.20.

Responsabilizar-se pelas manutenções corretivas dos aparelhos e equipamentos que apresentarem

defeitos durante o prazo de vigência da garantia, cabendo-lhe decidir pela melhor operacionalização do
atendimento, sem que este traga quaisquer prejuízos a Câmara Municipal de Palmas do Estado do
Tocantins.
3.21.

Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e seus Anexos.

3.22.

Emitir Notas/Fiscais/Faturas após a entrega dos condicionadores de ar.

3.23.

A Contratada deverá prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela Câmara Municipal de Palmas, a partir do recebimento da nota de empenho e assinatura do contrato.

Página 62 de 83

PP-RP
Fls. ______

ESTADO DO TOCANTINS

Câmara Municipal de Palmas
3.24.

A Contratada deverá levar imediatamente ao conhecimento da Diretoria Administrativa da Câmara

Municipal de Palmas, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto licitado,
para adoção das medidas cabíveis.
3.25.

Comunicar imediatamente a Contratante sobre qualquer defeito apresentado na entrega.

3.26.

Manter-se durante toda a vigência e execução do registro de preços, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habitação e qualificação em conformidade com o
Artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.
Acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos, por meio de comissão de servidores
designada pelo Presidente da Câmara Municipal de Palmas.
4.1.
Proporcionar todas as facilidades para que a(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) proceder à
entrega dos condicionadores de ar, conforme estabelecido neste Termo de Referência.
4.2.

Rejeitar os equipamentos que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações.

4.3.
Responsabilizar-se pela observância a leis, decretos, regulamentos, portaria e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicáveis.
4.4.
Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição dos equipamentos de
acordo com a demanda da Câmara Municipal de Palmas.
4.5.

Processar e liquidar as notas fiscais, correspondente ao valor dos condicionadores de ar entregues.

4.6.

Proceder aos pagamentos devidos dos objetos dentro do prazo estipulado.

4.7.
Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
contratada, e ocorrerá suspensão do pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.
4.8.

Fiscalizar o regular cumprimento do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.

Os produtos deverão ser entregues na nova sede da Câmara Municipal de Palmas, sem ônus

adicionais, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h, no seguinte endereço: Quadra 104 Norte
(ACNE 11), Av. LO 02, Conjunto 01, Lote 08-A, Palmas-TO, CEP: 77.006-022.
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5.1.

A Empresa Contratada receberá a Requisição de Fornecimento, a ser entregue pela Diretoria

Administrativa, ocasião que deverá confirmar se está em conformidade com o licitado em até 01 (um) dia
útil, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

5.2.

Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos setores indicados quando da emissão da

Nota de Empenho, sob o acompanhamento de uma Comissão designada pelo Presidente da Câmara
Municipal de Palmas, entre os quais o responsável pela Seção de Patrimônio da Diretoria Administrativa
que patrimoniará os condicionadores de ar e atestará a nota fiscal juntamente com a Comissão designada.

5.3.

A Adjudicatária estará obrigada ao cumprimento do prazo de, no máximo 30 (trinta) dias corridos,

contados da data de recebimento Requisição de Fornecimento, para entregar o produto cotado de acordo
com as especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
6.
A instalação e assistência técnica gratuita do(s) equipamento(s), durante a garantia, deverão ser
realizadas na nova sede da Câmara Municipal de Palmas, situada na Quadra 104 Norte (ACNE 11), Av. LO
02, Conjunto 01, Lote 08-A, Palmas-TO, CEP: 77.006-022.
6.1.
Nos serviços deverão estar obrigatoriamente inclusos: a instalação elétrica (cabos, disjuntores e
eletrodutos) executada por um profissional eletricista qualificado e estar de acordo com a norma ABNT
NBR5410 e NR 10, instalação de drenos e demais serviços de estrutura e acabamentos das partes
envolvidas. Todos os serviços de instalação devem estar de acordo com o manual técnico de instalação do
produto.
6.2.
Todos os aparelhos de condicionadores de ar e serviços descritos neste Contrato deverão ter
garantia mínima de 01 (um) ano, com exceção dos compressores das unidades condensadoras, que
deverão ter garantia mínima de 03 (três) anos contados a partir do atesto definitivo na Nota Fiscal, com
assistência técnica autorizada no Estado do Tocantins.
6.3.
Durante o período de garantia a contratada obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para a
Câmara Municipal de Palmas, o equipamento que apresentar vícios ou defeitos ou incorreções resultantes
da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia
seguinte ao da notificação de inconformidade.
6.4.
O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser
formalizado por e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação.
6.5.
Visando atender as instalações e os serviços gratuitos de assistência e suporte técnico dos
aparelhos adquiridos por esta Câmara Municipal de Palmas, é obrigatório que a Contratada tenha
assistência técnica com cobertura no Estado do Tocantins.
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6.6.
A comprovação da cobertura de assistência técnica no Estado do Tocantins será feita no momento
da análise da Qualificação Técnica, conforme consta no item 9 do Termo de Referência, onde a licitante
deverá apresentar documentação probatória de autorização de assistência das marcas dos equipamentos
ofertados.
6.7.
O atendimento gratuito de assistência técnica engloba o suporte técnico para dirimir dúvidas
quanto a funcionalidade como um todo do aparelho, inclusive sobre o funcionamento das instalações, o
mesmo que poderá ser feito via telefone fixo ou celular, fax ou e-mail, cujo número e/ou endereço
eletrônico do encarregado técnico deverão ser disponibilizados.
6.8.
Caso o problema persista após contato e tentativa de resolução por parte do servidor responsável
da área manutenção dos objetos deste pregão constatar, sem manusear e abrir o equipamento em
garantia, a necessidade de manutenção corretiva por parte da Empresa Contratada que forneceu os
aparelhos, por problemas técnicos de fabricação ou instalação, esta deverá em até 05 (cinco) dias úteis
depois de notificada oficialmente, solucionar o problema apontado, sob pena das sanções previstas pela
inexecução contratual.
6.9.
O serviço de assistência técnica será prestado mediante manutenção corretiva e suporte técnico, a
fim de manter os aparelhos e equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional
para a Contratante.
6.10. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a solucionar os defeitos apresentados nos
equipamentos decorrentes de má instalação, defeitos de fabricação e demais imperfeições na
funcionalidade do equipamento, onde compreende a substituição de peças e afins, ajustes e outras
correções que forem necessárias.
6.11.

Entende-se por suporte técnico as situações semelhantes dos dispostos nos subitens 6.8. e 6.9.

6.12. A Assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais, salvo nos casos
fundamentados e aceitos pela Câmara Municipal de Palmas.
6.13. As peças substituídas durante a manutenção corretiva deverão apresentar padrões de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
6.14. A assistência técnica será prestada no local onde se encontra o equipamento. Caso seja necessário
retirar e enviar o equipamento para um centro de assistência técnica, a Contratada arcará com os custos e
seguro de transporte, além daqueles relacionados com a manutenção do equipamento.
6.15. Para retirada de condicionadores de ar, de quaisquer instalações da Câmara Municipal de Palmas,
deverá a Contratada solicitar autorização por escrito à Diretoria Administrativa, sob pena de ser
responsabilizada nos termos da Lei, pelo destino do(s) equipamento(s).
6.16. O serviço de assistência técnica será prestado em dias úteis e no horário de expediente. Serão
considerados como dias úteis àqueles referentes ao local no qual o equipamento estiver instalado.
6.17. O envio de aparelhos e equipamentos para centros de assistência técnica em outra localidade não
exime a Contratada, do cumprimento dos prazos de assistência técnica estabelecida e respectivas
penalidades.
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6.18. O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto
em perfeito estado de uso nas instalações da Câmara Municipal de Palmas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOCUMENTAÇÕES A SEREM EXIGIDAS DURANTE O CONTRATO

7.

Manter, durante toda a execução e como condicionante para a continuidade do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas, em plena
validade, a ser verificada através dos respectivos sites na internet:
7.1.

Documento comprobatório de regularidade junto ao FGTS – CRF;

7.2.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
7.3.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterada pela Lei Nº 12.440, de 07 de julho de
2011.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREPOSTO

8.

A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração da Câmara Municipal de

Palmas, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que
for necessário.
8.1.

O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo,

nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.
8.2.

O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela Administração, deverá

apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para tratar de assuntos pertinentes
à execução do contrato, relativos à sua competência.
8.3.

O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços

prestados.

CLÁUSULA NONA – DO FISCAL DE CONTRATO
9.

A execução do objeto será acompanhada por fiscais designados por esta administração, que

promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, ficando a CONTRATADA
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responsável por todo e qualquer dano causado à administração ou a terceiros, decorrente do não
cumprimento das observações constantes neste Termo.
9.1.

O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos descritos nos §§ 1º e

2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações.
9.2.

Quando houver necessidade o gestor deverá emitir notificações para a CONTRATADA.

9.3.

A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de

terceiros, por qualquer irregularidade cometida.
9.4.

Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução do objeto, aprovando os eventuais

ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.
9.5.

A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência

oficial e anotações ou registros no Relatório do Fiscal de Contrato.
9.6.

O Relatório do Fiscal do Contrato será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à

execução do objeto, indicações sobre irregularidades e providencias a serem tomadas pela CONTRATADA.
9.7.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO VALOR DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

10.

O valor total estimado do presente Contrato é de R$ (valor numérico e por extenso)..

10.1.

A Contratada deverá entregar a Nota Fiscal/Fatura correspondentes aos materiais entregues na

Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Palmas;
10.2.

O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 5º (quinto) dia

útil da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização
do Contrato.
10.3.

A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente ao objeto fornecido.

10.4.

O Contratante reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados

constantes desta estiverem em desacordo com os dados da Contratada ou, ainda, se o serviço prestado não
estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Termo, ficando o pagamento suspenso
até a regularização.
10.5.

Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebimento definitivo

por esta administração.
10.6.

O atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento desta.

10.7.

Caso a nota fiscal/fatura seja devolvido por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua
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reapresentação e novo “atesto”.
10.8.

A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a

Contratada suspenda o fornecimento dos serviços.
10.9.

A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco, preferencialmente, Banco do Brasil, o

número da agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ
constante na nota fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho.
10.10. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o
pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta Administração.
10.11. Esta Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.12. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
10.13. Conforme legislação no momento da liquidação da despesa, a contratada deverá comprovar
perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, observada a manutenção das circunstâncias iniciais de
contratação — condições técnicas e de habilitação jurídica e mediante apresentação por parte da
Contratada dos seguintes documentos:
10.13.1.

Nota Fiscal relativo ao período em questão;

10.13.2.

O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de

empenho e vinculado conta corrente da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
11.

Os preços ofertados e adjudicados serão considerados fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL
12.

Não será exigida garantia contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos

específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Palmas, conforme abaixo:
a)

Funcional Programática – 01.031.1122.4.501 – Manutenção dos Serviços Administrativos;
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b)

Natureza da Despesa – 4.4.90.52 e 3.3.90.39;

c)

Fonte – 001000199;

d)

Fichas – 20200015 e 20200021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

14.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
14.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
14.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Câmara Municipal de Palmas a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;
14.1.4. O atraso injustificado no início dos serviços;
14.1.5. A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Câmara Municipal de Palmas;
14.1.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no
contrato;
14.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
14.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67desta Lei;
14.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
14.1.10.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

14.1.11.

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execução do contrato;
14.1.12.

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas, pela autoridade superior;
14.1.13.

A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor

inicial do contrato além do limite permitido no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93;
14.1.14.

A suspensão de sua execução por ordem escrita da Câmara Municipal de Palmas, por prazo

superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbação, da ordem interna 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 até que seja normalizada a situação;
14.1.15.

O atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes
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dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbação, da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
14.1.16.

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato;
14.1.17.

Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, sem

prejuízo das sanções penais cabíveis.
14.2.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
14.3.

O contrato poderá ser alterado, mediante a celebração de termos aditivos, e rescindido

unilateralmente pela Administração na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos art. 77 a 80, Lei
nº. 8.666/93, em sua redação atual, ou, de comum acordo entre as partes, mediante aviso prévio, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
14.4.

A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial ou

extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I a XVIII, do artigo 78, da Lei 8.666/93 em sua
atual redação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO
15.

Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações

introduzidas pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento contratual será
publicado no Diário Oficial do Município de Palmas na forma de extrato, como condição de sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS RETIFICAÇÕES OU RATIFICAÇÕES:
16.

Toda e qualquer alteração ou modificações nas condições estabelecidas no presente contrato será

feita através de termos aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
17.

Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto, a Câmara Municipal de Palmas poderá sujeitar a

empresa adjudicatária às penalidades seguintes:
17.1.1. Advertência;
17.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total da
obrigação;
17.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de
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inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado;
17.1.4. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do
fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será
considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
17.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara
Municipal de Palmas, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em função da natureza e da gravidade da falta
cometida, conforme previsto: no art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º da Lei 10.520/02,
Resolução N. º /2015 e Leis subsidiárias;
17.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Palmas,
considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.
17.2.

Quando o proponente não assinar o contrato ou não retirar o empenho na forma estabelecida,

estará sujeito à multa da alínea “a” e à penalidade da alínea “e” ou alínea “f”, além de decair o direito à
execução do objeto.
17.3.

As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e

das ações penais cabíveis.
17.4.

As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Câmara Municipal de Palmas,

não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob
pena de cobrança judicial.
17.5.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº
8.666/93.
17.6.

As penalidades serão aplicadas diretamente pelo órgão, através do ordenador da despesa, sem

prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo.
17.7.

O proponente será cientificado, por escrito, da penalidade aplicada, ficando com o prazo de 5

(cinco) dias úteis para, se o desejar, recorrer a Câmara Municipal de Palmas.
17.8.

A suspensão de participar em licitação e contratar com a Câmara Municipal de Palmas, além das

penalidades civil, penal e criminal, poderá ser também aplicada àqueles que:
17.8.1. Retardarem a execução do Pregão;
17.8.2. Apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem fraude fiscal;
17.8.3. Aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

18.

O presente Contrato fundamenta-se na Lei n.º 10.520/2002, de 17 de julho de 202, na Lei

Complementar n.º 123/2006, 14 de dezembro de 2006, na Lei Complementar 147/2014, de 07 de agosto de
2014, na Resolução nº 176/2015, de 03 de junho de 2015, da Câmara Municipal de Palmas e,
subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.

Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica escolhido de comum acordo

entre as partes, o Foro da comarca de Palmas - TO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
Palmas - TO ......... de ................................ de 2020.
...............................................
CONTRATANTE
...............................................
CONTRATADA
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MODELO 01
MODELO DE CREDENCIAMENTO

À
Câmara Municipal de Palmas

Sr(a) Pregoeiro(a)
A

empresa...............................................................................inscrita

..........................................................................,
.........................................................,

nº

...................................................................

com

..............,

sede
tendo

(citar

em
como

o

no

CNPJ/MF

sob

................................,
representante
cargo),

na

legal

CREDENCIA

o

nº

Rua/Av.

o(a)

Sr(a)
O(a)

Sr(a)......................................................................, portador da carteira de identidade nº..............................,
para representa-la perante a Câmara Municipal de Palmas, licitação Pregão Presencial RP nº 01/2020,
outorgando-lhe expressos poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO,
formulação de lances verbais, interposição de recursos contra as decisões do pregoeiro, desistência e
renúncia ao direito de interpor recursos e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame em
referência podendo assinar quaisquer documentos para o cumprimento do feito.

(local e data)

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante)
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MODELO 02

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA, OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(NA HIPÓTESE DE O LICITANTE SER UMA ME OU EPP)

À
Câmara Municipal de Palmas
Sr(a) Pregoeiro(a)

..........................................., portador da carteira de identidade nº .................................... representante
legal da empresa .............................................................................., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º ........................................................................, DECLARA para os devidos fins de direito, sem prejuízo das
sanções e multas previstas neste ato convocatório que, especificamente para participação de licitação no
Pregão Presencial RP N.º 01/2020, cujos termos declaro conhecer na íntegra, que estamos aptos a exercer
o direito de preferência como critério de desempate neste procedimento licitatório realizado pela Câmara
Municipal de Palmas .

(local e data)

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante)
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MODELO 03

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E ACEITE DAS CONDIÇÕES DO
EDITAL.

À
Câmara Municipal de Palmas
Senhor Pregoeiro,

A empresa ......................................................................., CNPJ nº ............................, com sede à
.................................................................., neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA, sob as
penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para habilitação ao Pregão Presencial RP nº 01/2020,
assim como, conhece e aceita todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório da referida
licitação.

(local e data)

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante)
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MODELO 04
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.

À
Câmara Municipal de Palmas

Sr(a) Pregoeiro(a)
A

empresa...............................................................................inscrita

..........................................................................,
.........................................................,

nº

com

..............,

sede
tendo

em
como

no

CNPJ/MF

sob

................................,
representante

na

legal

o

nº

Rua/Av.

o(a)

Sr(a)

................................................................... (citar o cargo), DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Presencial RP nº 01/2020, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local e data)

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante)
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MODELO 05

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

À
Câmara Municipal de Palmas
Sr(a) Pregoeiro(a)

A
empresa...............................................................................inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº
.........................................................................., com sede em ................................, na Rua/Av.
................................................................................................., nº ............, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº........................
e do CPF nº............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
SIM ( ) OU NÃO ( ).

(local e data)

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MODELO 6
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
Câmara Municipal de Palmas
Sr(a) Pregoeiro(a)
_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de
Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído
de _________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial RP nº 01/2020, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante
antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Em____________________, em ___ de________ de 2020.

________________________________________
(assinatura do representante legal do Licitante)
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MODELO 7
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL RP 04/2019
DADOS DA PROPONENTE
Proponente: .......................................................................................................................................................
CNPJ: ..................................................................................................................................................................
Telefone/fax: .....................................................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................CEP: .............................................
E-mail: ................................................................................................................................................................
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO
Nome: ................................................................................................................................................................
CPF: ................................................................ RG: ............................................................................................
Cargo ocupado na empresa: ..............................................................................................................................
Telefone:............................................................. E- mail: ..................................................................................
Endereço: .....................................................................................................CEP: .............................................
DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE:
Favorecido: .........................................................................................................................................................
Banco: .................................... .......................Agência: ......................................................................................
Conta corrente: ...................................................................................................................................................
RESUMO DA PROPOSTA
LOTE 1
ITEM QTD UN/SV
01

ESPECIFICAÇÕES

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL/EQUIPAMENTO
COM INSTALAÇÃO

Un

CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTU’s, FRIO.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
01
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
69
Un CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 12.000 BTU’s, FRIO.
2.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
69
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
16
Un CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 18.000 BTU’s, FRIO.
3.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
16
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 22/24.000 BTU’s,
05
Un
FRIO.
4.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
05
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE, 36.000
25
Un
BTU’s, FRIO.
5.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
25
Sv
estruturas e acabamentos das partes envolvidas.
VALOR TOTAL:.....................................................................................................................................
1.
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Unidade condensadora e evaporadora;
Versão: Frio;
Hi-Wall;
Capacidade de 9.000 Btus;
Tensão/fase: 220V – monofásico;
Vazão de ar mínima: 445m³;
Frequência: 60 hz;
Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 16,5 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
Eficiência Energética de no mínimo: 3,35 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro
de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
Compressor: rotação fixa;
Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
4 Velocidades de ventilação;
Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
Classificação Energética Selo PROCEL A;
Garantia mínima de 12 meses.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes
envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
Quantidades: 01 unidade
Marca e Modelo.

ITEM 2: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 12.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio; Hi-Wall;
 Capacidade de 12.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 570m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 22,8 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro Brasileiro
de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
 4 Velocidades de ventilação;
 Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
 Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética;
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Classificação Energética Selo PROCEL A;
Garantia mínima de 12 meses.
Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes
envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
Quantidades: 69 unidades
Marca e Modelo.

ITEM 3: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 18.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Hi-Wall;
 Capacidade de 18.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 720m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 32,6 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,40 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
 Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
 Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
 4 Velocidades de ventilação;
 Funções: timer, siga-me, oscilar;
 Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência
energética;
 Classificação energética. Selo PROCEL A;
 Garantia mínima de 12 meses.
 Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e acabamentos das partes
envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
 Quantidades: 16 unidades
 Marca e Modelo.

ITEM 4: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 22/24.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Hi-Wall;
 Capacidade de 22/24.000 Btus;
 Tensão/fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 1.170 m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 41,8 (kwh/mês) (conforme Tabela do Procel Info –
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info – Centro
Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
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Compressor: rotação fixa;
Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o
controle remoto na parede;
Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
4 Velocidades de ventilação;
Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o ambiente;
Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência
energética;
Classificação energética Selo PROCEL A;
Garantia mínima de 12 meses. Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
estruturas e acabamentos das partes envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
Quantidades: 05 unidades
Marca e Modelo.

ITEM 5: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT CASSETE, 36.000 BTU’s, FRIO
 Unidade Condensadora e Evaporadora;
 Versão: Frio;
 Cassete;
 Capacidade: 36.000 Btus;
 Tensão/Fase: 220V – monofásico;
 Vazão de ar mínima: 1.340m³;
 Frequência: 60 hz;
 Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 68,2 (kwh/mês; (conforme Tabela de
consumo/eficiência energética do Inmetro);
 Eficiência Energética de no mínimo: 3,25 (W/W) (conforme Tabela de consumo/eficiência
energética do Inmetro);
 Compressor: rotação fixa;
 Controle remoto sem fio com display em cristal líquido;
 3 velocidades de ventilação;
 Íon Air: elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros;
 Funções: auto restart, insuflamento 360º;
 Movimento automático das aletas;
 Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência
energética;
 Classificação Energética Selo PROCEL A;
 Garantia mínima de 12 meses.
 Garantia mínima de 12 meses. Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais
estruturas e acabamentos das partes envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
 Quantidades: 25 unidades
 Marca e Modelo.

Prazo de validade da proposta:.................... dias (mínimo 60 dias)
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Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com salários, leis sociais,
trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas,
lucros, insumos necessários à sua composição e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o
objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Palmas-TO, ____ de _______ de 2020.

Assinatura: .................................................................................................
Nome Legível do Representante Legal da Licitante: ....................................
Identidade n.º: ............................................................................................
CPF nº: ............................................................................................
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