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PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado composto por módulos tipo VRF-

Variable Refrigerant Flow, para o Novo Prédio da Sede Administrativa Municipal, com 

fornecimento de mão de obra especializada, materiais de consumo, peças de reposição, 

componentes e/ou acessórios, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.  

DATA DE ABERTURA: 30/07/2020 

HORÁRIO: 09h00. 

LOCAL: Sala da CPL-Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES. 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU-ES, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 28.840.427/0001-17, situada à Rua 

Fritz Von Lutzow, nº 217, Centro, Baixo Guandu-ES, CEP: 29.730-000,0 na pessoa do Pregoeiro 

Oficial do Município, Sr. Sandro Márcio Zamboni, devidamente nomeado na forma da lei, através 

das Portarias nº 023/2013 e 008/2020, torna público que, com base na Lei Federal 8.666//1993 e 

suas alterações, pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelas Leis Complementares nº 123/2006, 

128/2010, 147/2014 e 155/2016, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo menor preço por Item, visando a Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de 

ar condicionado composto por módulos tipo VRF-Variable Refrigerant Flow, para o Novo 

Prédio da Sede Administrativa Municipal, com fornecimento de mão de obra especializada, 

materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios, conforme solicitação 

da Secretaria Municipal de Administração, através do processo administrativo nº 3.450/2020, 

devendo os envelopes contendo a proposta e os documentos para habilitação serem entregues no 

Setor de Protocolo Geral do Município, localizado no Novo Prédio da Sede da Prefeitura 

Municipal, à Rua Fritz Von Lutzow, nº 217, Centro, Baixo Guandu/ES, até o dia 30 de julho de 

2020, até às 08h30, sendo que os mesmos serão abertos às 09h00 do mesmo dia. O Edital poderá 

ser retirado no site: pmbg.es.gov.br ou solicitado, pelo email: pmbglicitar2@hotmail.com, ou 

pessoalmente dirigindo-se à CPL/PMBG/ES, à Sala nº 102, no prédio da Sede da Prefeitura 

Municipal. 

 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado composto por módulos tipo VRF-

Variable Refrigerant Flow, para o Novo Prédio da Sede Administrativa Municipal, com 

fornecimento de mão de obra especializada, materiais de consumo, peças de reposição, 

componentes e/ou acessórios, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Administração, conforme especificações constantes dos anexos VII e VIII, partes integrantes 

deste Edital, para todos os fins legais. 

 

mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
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II- DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1- Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação, e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

 

2.2- DA PARTICIPAÇÃO SEM EXCLUSIVIDADE DE ME/MEI/EPP  

 

2.2.1-Poderão participar da presente licitação, com “preferência”, mas sem exclusividade, às 

Microempresas, os Micro empreendedores Individuais e as Empresas de Pequeno Porte, tendo em 

vista o cumprimento do disposto nas Leis Complementares n°123/2006, alterada pelas Leis 

Complementares nº 128/2008, 147/2014, 155/2016 e o Decreto Municipal nº 5.807/2017.  

 

2.2.2- Nos termos dos Artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, as 

Microempresas, MEIS e as Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação da Regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

2.2.3- Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado. 

 

2.2.4- A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.2, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da lei 

8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de 

classificação, para contratação. 

 

2.2.5- Será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-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 e desde que a 

melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

2.2.6- A ME/MEI/EPP que desejar usufruir dos benefícios de que tratam as Leis Complementares 

nº 123/06, 128/10, 147/14 e 155/16, deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os 

documentos de Credenciamento a Declaração de Enquadramento de ME/MEI/EPP do Anexo IX. 

 

2.2.6.1- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão 

comprovar seu enquadramento e condição através de apresentação da Declaração de 

Enquadramento Registrada na Junta Comercial da Sede da licitante, ou pela apresentação da 

Declaração Simplificada emitida pela Junta Comercial da Sede da licitante, facultado ao 

Pregoeiro, se for o caso,  promover diligência com a finalidade de comprovar o enquadramento do 

LICITANTE como Microempresa, MEI ou Empresa de Pequeno Porte diante das normas da Lei.  

 

 

 

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SEMAD/BG-ES-PP N.º 020/2020 Página 3 

2.3- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS ME/MEI/EPP - Leis Complementares 

nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016: 

 

2.3.1- poderão participar deste PREGÃO empresas que atenderem 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 e suas alterações, enquadradas como Microempresa, MEI ou Empresa de 

Pequeno Porte; 

 

2.3.2- 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:  

 

2.3.2.1- Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, no ano 

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).   

 

2.3.2.2- Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,01(trezentos sessenta mil reais e 

um centavo) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   

 

2.3.2.3- MEI- Micro Empreendedor Individual- a pessoa jurídica, inscrita de forma simplificada 

na Secretaria da Receita Federal, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta inferior à 

R$81.000,00 (oitenta e um mil Reais); 

 

2.3.3- Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações a Microempresa, o MEI ou a EPP:  

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) 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;  

d) 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;  

e) 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;  

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) 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;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos - calendários anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações.  
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2.3.4- Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a)-estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública 

Municipal; 

b)-estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que 

imposta por ente federativo diverso; 

c)-estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e 

d)-não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

2.3.5- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a-coordenar o processo licitatório; 

b-receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setores técnicos da 

Municipalidade; 

c-conduzir a sessão pública; 

d-verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e-dirigir a etapa de lances; 

f-verificar e julgar as condições de habilitação; 

g-receber, examinar e decidir os recursos do certame, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

h-registrar os preços ofertados na Ata de Registro, desde que compatíveis com as condições 

estabelecidas neste edital; 

i-conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

j-encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

III- DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.1.1- Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

3.1.2- Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

 

3.1.3- Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 

prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 

trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 

 

3.2- Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SEMAD/BG-ES-PP N.º 020/2020 Página 5 

3.3- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.4- Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 

 

3.5- Para fins de CREDENCIAMENTO a licitante interessada deverá: 

 

3.5.1- Em caso de a licitante ser representada por sócio administrador ou proprietário deverá 

apresentar no Credenciamento: A)- A CARTA CREDENCIAL conforme modelo do ANEXO I, 

sem necessidade de reconhecimento de firma em cartório, uma vez que o participante será o próprio 

sócio ou proprietário; B)- a Cópia do Contrato Social, Estatuto Social ou Ficha de Firma Individual 

ou MEI, devidamente arquivados no órgão de Registro da licitante; C)-  a cópia autenticada da 

Carteira de Identidade ou Documento equivalente do Representante legal (Sócio Administrador ou 

Proprietário) ou a original para ser autenticada no momento da licitação; D)- A Declaração de 

Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo IX; E)- Cópia autenticada da 

Declaração de Enquadramento de ME/EPP, arquivada na Junta Comercial quando do registro da 

empresa, ou a Declaração Simplificada emitida nos últimos 30 (trinta) dias pela Junta Comercial; 

F)- A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisições da Licitação conforme modelo do Anexo 

III;  

 

3.5.2- Em caso de a licitante ser representada por PROCURADOR, deverá apresentar no 

momento do Credenciamento: A)- A CARTA CREDENCIAL, conforme o modelo do ANEXO I,  

com reconhecimento de firma em Cartório da assinatura do Representante Legal que outorgou a 

representação; B)- A cópia do Contrato Social ou Estatuto Social ou Ficha de Firma Individual ou 

MEI, devidamente arquivado no órgão de Registro da licitante; C)- A Carteira de Identidade do 

Representante Legal e do Procurador, original ou cópia autenticada em Cartório; D)- A Declaração 

de Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo IX; E)- Cópia autenticada da 

Declaração de Enquadramento de ME/EPP, arquivada na Junta Comercial quando do registro da 

empresa, ou a Declaração Simplificada emitida nos últimos 30 (trinta) dias pela Junta Comercial; 

F)- A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisições da Licitação conforme modelo do Anexo 

III; 

 

3.5.3- A CARTA CREDENCIAL não será substitiuída por Procuração com fins Genéricos, 

outorgada ao Procurador, a menos que a Procuração tenha fins específicos para a participação em 

licitações públicas; 

 

3.5.4-O Pregoeiro, a fim de ampliar o número de participantes à fase de lances, poderá nesta fase de 

credenciamento, emitir documentos ou certidões pela internet, imprimir declarações que por lapso 

não forem apresentadas no credenciamento, autenticar documentos de identidade de representantes, 

sócios ou proprietários, proceder consultas e diligências em sites da JUCEES e RFB, sendo certo 

que apenas por motivos insanáveis, qualquer licitante não será credenciado a próxima fase;  

 

IV- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e DECLARAÇÃO DE OPÇÃO ME/EPP E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1- A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Opção de 

ME/EPP (anexos III e IX ao Edital) deverão ser apresentadas FORA dos Envelopes I e II. 
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4.2- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e 

todos os dados que identifique a empresa e/ou pessoa física, os seguintes dizeres: 

 

Envelope I – Proposta 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO 

SEMAD/BG-ES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

Nome do proponente:_____________________________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Envelope II – Habilitação 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO 

SEMAD/BG-ES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

Nome do proponente:_____________________________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

4.3- A proposta deverá ser elaborada e impressa em papel timbrado da proponente redigida em 

língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

 

4.3.1- Quando a proposta não for elaborada em papel timbrado da empresa, deverá conter o carimbo 

do CNPJ da proponente em todas as suas folhas. 

 

4.4- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia 

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio 

desde que apresentado 24 (vinte quatro) horas antes do horário previsto para entrega da 

documentação e proposta. 

 

 

V- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I – PROPOSTA 
 

5.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

5.1.1- Cabeçalho contendo todos os dados que identifique o licitante, inclusive email oficial; 
 

5.1.2- Número do processo que iniciou a presente contratação e número do Pregão; 

 

5.1.3- Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do modelo 

de proposta– Anexo II deste Edital. 
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5.1.4- Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com duas casas decimais 

após a vírgula (R$ X,XX), apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária.  

 

5.1.4.1- Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas os custos e despesas 

diretas e indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação. Valor Global em algarismo e por 

extenso. 
 

5.1.5- Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias. 

 

5.1.6- Prazo de Início dos Serviços: 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de Serviços; 

 

5.1.7- Prazo de Execução: 12 (doze) meses após a ordem de serviços; 

 

5.1.8- Prazo de Vigência: 12 (doze) meses após a publicação do contrato; 
 

5.1.9- Valor Global de no máximo: R$171.243,00 (Cento e Setenta e Um Mil, Duzentos e 

Quarenta e Três Reais). 

 

VI- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II “HABILITAÇÃO” 
 

O Envelope II "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 
 

6.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

6.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

6.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com a última alteração (se houver); 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 

6.1.3- Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea 6.1.2 deste subitem; 

 

6.1.4- Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

6.1.5- Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2- REGULARIDADE FISCAL 

 

6.2.1- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ), emitida nos últimos 30 (trinta) dias, que comprove CNAE com atividades pertinentes ao 

objeto licitado: Instalação ou Manutenção de Sistemas de Ar Condicionado; 

 

6.2.2- prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, quando devido; 

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SEMAD/BG-ES-PP N.º 020/2020 Página 8 

6.2.3- prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, através de apresentação de Alvará de Licença e 

Localização ou outro documento que comprove seu atual endereço oficial; 

 

6.2.4- prova de regularidade de Contribuições Previdenciárias (INSS) e para com a Fazenda 

Nacional através de certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil- RFB;  

 

6.2.5- prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual da Sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

 

6.2.6- prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de certidão, emitida pela 

Secretaria da Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

6.2.7- prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através 

de Certificado de Regularidade – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 

6.2.8- prova de regularidade de débitos trabalhistas inadimplidos, através de Certidão emitida pelo 

TST– Tribunal Superior do Trabalho; 

 

6.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

6.3.1- Prova de inexistência de pedido de Concordata e Falência, conforme certidão emitida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado da Sede da licitante, na forma do Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/1993 

e suas atualizações; 

 

6.3.2- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 30 (TRINTA) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

 

6.4– OUTRAS DECLARAÇÕES e DOCUMENTOS 

 

6.4.1- Declaração de que Não Emprega Menor, conforme Anexo V. 

6.4.2- Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo, conforme Anexo VI.  

6.4.3- Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, conforme Anexo IX; 

6.4.4- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Municipal, conforme Anexo X; 

6.4.5- Declaração Independente de Proposta, conforme Anexo XI; 

6.4.6- Declaração de Visita Técnica Facultativa, conforme Anexo XII; 

6.4.7- Declaração de Capacidade Técnica e Operacional, conforme Anexo XIII; 

6.4.8- Declaração de Cumprimento das Normas Ambientais e de Segurança, conforme Anexo XIV; 

 

6.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

6.5.1 Registro no CREA 

 

A participação de empresas ou profissionais no certame licitatório, objeto deste contrato, se dará 

mediante comprovação dos seguintes documentos: 
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EMPRESA: Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa, habilitada 

para manutenção de sistemas de refrigeração ou outro órgão congênere, na forma da lei. 

 

6.5.2 Técnico-operacional 

 

Para comprovação de capacidade técnica operacional da licitante, a mesma deve apresentar 

comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com objeto da licitação (artigo 30, inciso II da Lei 8.666/93) através de 

atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, ou 

outro órgão congênere, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico– 

CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove que o licitante tenha executado para órgão 

ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas (que não o próprio licitante – CNPJ diferente), o seguinte 

serviço com a respectiva quantidade mínima: 

 

> Execução de instalação de sistema de Climatização VRF/VRV ou Manutenção de 

sistema de Climatização VRF/VRV, em capacidade igual ou superior a 50HP ou unidade 

de refrigeração equivalente. 

 

6.5.3 Técnico-profissional 

 

Para comprovação da capacidade técnica profissional, a licitante deverá designar Profissional(is) de 

nível(eis) superior, ou técnico, reconhecido(s) e registrado(s) pelo CREA/CFTs, pertencente(s) ou 

não do quadro permanente da empresa na data da abertura da licitação como Responsável(eis) 

técnico(s) pela execução dos serviços objeto da licitação. O(s) Responsável(eis) técnico(s) não 

pertencentes do quadro permanente da empresa deverão, em carta específica, declarar ciência e 

concordância em executar os serviços em tela. 

 

O(s) profissional(is) designados deverão ser detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica 

devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico 

 

– CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço 

relativo a: 

 

> Execução de instalação de sistema de Climatização VRF/VRV ou Manutenção de 

sistema de Climatização VRF/VRV. 
 

VII- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1- No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

7.2- No credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento 

aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, de acordo 

com os modelos estabelecidos nos Anexos III e IX deste Edital e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 
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7.3- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

7.3.1- Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 

7.3.2- Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

 

7.3.3- Preços que estejam comprovadamente fora dos preços de mercado; 

 

7.4- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 

7.5- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

 

7.5.1- Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

 

7.5.2- Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 

 

7.5.3- No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

7.6- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

7.7- O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

 

7.8- Os lances deverão ser formulados por Item, em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do 

pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

 

7.9- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

 

7.10- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado. 

 

7.11- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço ofertado. 

 

7.12- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 
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7.13- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 

 

7.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

 

7.15.1- substituição e apresentação de documentos.  

 

7.15.2- verificação efetuada por meio eletrônico hábil das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados. 

 

7.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

7.17- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor valor, negociará com o seu autor,  decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

VIII- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO  

 

8.1- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer, deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, 

ficando as demais licitantes, desde logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista aos 

autos; 

 

8.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito 

de recurso, na adjudicação do objeto do certame pela autoridade competente à licitante vencedora e 

o encaminhamento do processo para homologação. 

 

8.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

 

8.4- Decidido os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

8.5- O recurso não terá efeito suspensivo, porém, o seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.6- A interposição de recurso não prejudicará a adjudicação dos itens que não forem objeto de 

impugnação. 
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8.7- O Contrato será formalizado, com observância das disposições contidas nos Art. 54, 57 e 65 da 

Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações;  

 

8.8- O licitante que convocado para assinar o Contrato e deixar de fazê-lo no prazo fixado, dele será 

excluído, chamando os concorrentes subsequentes para fazê-lo, independente das sanções previstas 

neste edital e nos termos da lei.  

 

8.9- Colhido a assinatura no Contrato, o Município providenciará a sua publicação nos Órgãos 

Oficiais e, se for o caso, do ato que penalizar a licitante, de que trata o subitem anterior.  

 

IX- DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

9.1- A prestação dos serviços deverá  ser feita nos locais indicados no objeto da licitação, de acordo 

com as requisições parceladas ou pela ordem de serviços emitida pela Municipalidade, correndo às 

expensas e riscos da Contratada, todas as despesas relativas à manutenção, transporte, carga e 

descarga. 

  

9.2- A contratada deverá prestar os serviços, no prazo de vigência da contratação, que é de até 12 

(doze) meses, e ainda de acordo com as exigências contidas neste edital e conforme as 

determinações advindas dos órgãos responsáveis de fiscalização contratual. 

  

9.2.1- O pagamento pelos serviços e produtos contidos, na(s) Notas Fiscais(s) ocorrerá em até 30 

(trinta) dias do aceite e ateste do seu recebimento pelo Gestor ou fiscal do contrato, que será 

indicado formalmente pela Secretaria solicitante. 

 

9.3- A NF que for apresentada com erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação e 

nova apresentação, passando a contar a data de pagamento a partir da nova apresentação.  

 

9.3.1- Os serviços prestados e os  produtos fornecidos só poderão ser pagos/recebidos quando das 

perfeitas condições de funcionamento ou uso. 

 

9.4- O Contratado obriga-se a realizar as suas custas todas as análises que forem solicitadas pelo 

contratante a fim de comprovar a boa e perfeita qualidade dos serviços fornecidos, cujo laboratório 

será indicado pela Contratante. 

 

9.5- Considerando que para a prestação de serviços a licitante necessitará de produtos, materiais, 

equipamentos, ferramentas, hadwares e softwares específicos, tais equipamentos e ferramentas 

deverão ser apresentados para análise técnica da fiscalização, em até 24 (vinte e quatro) horas após 

a assinatura do contrato, lavrando-se à termo, e antes de iniciar a prestação dos serviços, sob pena 

da contratante realizar o distrato, com a consequente aplicação das demais penalidades;  

 

9.6- Considerando que os equipamentos de refrigeração possuem pesos e tamanhos consideráveis, 

quando não for possível a execução dos serviços nos locais onde foram instalados, todos os custos e 

despesas de carga, descarga e transporte deverá ser suportado pela Contratada, exceto em casos 

específicos; 
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X- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta do Orçamento Municipal, 

especificado para a SEMAD/BG-ES: 

 

Elemento Despesa: 33903900000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

Fonte de recurso: 10010000000- Recursos Ordinários  

Ficha: 114 

 

 

XI- DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

 

11.1- O(s) pagamento(s) pela prestação dos serviços, será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria 

Municipal, contra entrega e aceite das Notas Fiscais pela fiscalização, em até 30 (trinta) dias. 

 

11.2- O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuado(s) contra entrega de Nota(s) 

Fiscal/Fatura(s) apresentada(s) quando da prestação dos serviços ou pela entrega do(s) produto(s), 

devidamente atestada(s) e visada(s) pelos Gestores/Fiscais indicados para a Contratação. 

 

11.3- Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou faltando os documentos exigidos                                                                                                                                                                                  

por Lei para liquidação (CNDs), as notas fiscais serão devolvidas à Contratada para correção, 

ficando estabelecido que o valor a ser pago deverá ser contado a partir da nova data da apresentação 

da nova Nota Fiscal já corrigida. 

 

11.4- O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer 

das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 

 

11.5- deverão ser computados nos preços todos os tributos incidentes diretos e indiretos sobre os 

serviços e produtos, bem com o custo do transporte a ser executado em razão da entrega, inclusive 

carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade 

da empresa prestadora dos serviços. 

 

11.6- O pagamento das notas fiscais, será feito, mediante transferência ou depósito em conta 

bancária da Contratada, e somente em casos específicos poderá ser pago em cheque na Tesouraria. 

 

XII- DOS PREÇOS  

 

12.1- Os preços serão considerados pelo valor unitário para o item, expressos em moeda corrente, 

devendo também conter o valor total do item solicitado mesmo que não sejam cotados todos os 

itens.  

 

12.2- Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexequíveis ou 

excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores ao praticado pelo Mercado. 

 

12.3- não haverá reajustes de preços durante a contratação, ressalvada a manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato na forma estatuída pela Lei nº 8.666/1993 e suas atualizações. 
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12.4- deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre os serviços e produtos, 

bem com o custo do transporte a ser executado em razão da entrega, inclusive carga e descarga, 

correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa 

fornecedora. 

12.5- O(s) pagamento(s) a CONTRATADA será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria da PMBG-ES, de 

acordo com os preços estabelecidos no presente CONTRATO sendo que o prazo mínimo para o 

pagamento é de 30 (trinta) dias, contra entrega da Nota Fiscal/Fatura e requisições, expedidas pelo 

Órgão Municipal competente. 
 

12.6- Valor Global de Referência da Contratação: R$171.243,00 (Cento e Setenta e Um Mil, 

Duzentos e Quarenta e Três Reais); 

 

 

XIII- DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1- A contratação será formalizada por meio de Contrato, nos termos deste edital.  

 

13.2- Para instruir a formalização da contratação, a liquidação e os pagamentos, o fornecedor 

deverá providenciar e encaminhar à SEMAD/BG juntamente com a Nota Fiscal, as Certidões de 

Regularidade e para Manutenção da Habilitação Fiscal, tais como: regularidade para com a Receita 

Federal, Receita Estadual e Receita Municipal, CRF/FGTS, Certidão de Regularidade Trabalhista, 

sob as pena, de a liquidação e os pagamentos não se concretizarem.  

 

13.2- Os Fiscais ou Gestores da Contratação, designados pela Secretaria solicitante, poderão 

providenciar a retirada eletrônica (pela internet) das certidões para manutenção da habilitação fiscal 

da Contratada, a fim de instruir mais rapidamente os processos para liquidação e pagamento das 

Notas Fiscais. 

 

13.3- O homologado, deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data de convocação, 

comparecer à Sede da CPL/PMBG/ES para assinar as vias do Contrato oriundos desta licitação, ou 

para retirar um instrumento equivalente.  

 

 

XIV- DO PRAZO DE VALIDADE/SUSPENSA E CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

 

14.1– O prazo de validade/vigência desta contratação, será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data da publicação do Resumo do Contrato no Diário Oficial. 

 

14.2– O cancelamento ou suspensão do Contrato, ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 

em lei. 

 

14.3- O Contrato, oriunda desta licitação, poderá sofrer Aditivos, nos termos dos Art. 57 e 65 da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, quando devidamente justificados; 

 

14.3.1- Os contratos oriundos desta licitação serão estabelecidos nos termos da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações, podendo inclusive sofrer aditivos para acréscimos de prazos, 

quantitativos e preços. 
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XV- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

15.1- Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará 

sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 

 

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato; 

b) advertência escrita pelo descumprimento das cláusulas editalícias; 

c) multa de mora no percentual correspondente a 0,33% (trinta e três décimos por cento), calculada 

sobre o valor total do contrato por dia de inadimplência, até o limite de 30 (trinta) dias úteis, 

caracterizando a inexecução parcial; 

d) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando a inexecução total do mesmo; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o prazo da sanção aplicada. 

 

15.2- As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, à juízo da Administração; 

 

15.3- As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa e, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a licitante vencedora da reparação das eventuais 

perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar ao Município de Baixo Guandu. 

 

15.4- As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais sanções, quando 

cabíveis. 

XVI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

16.2- Os contratos oriundos deste certame serão publicados na Imprensa Oficial. 

 

16.3- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na sede da Municipalidade, situada à Rua Fritz Von Lutzow, nº 217, 

Centro, Baixo Guandu/ES, após a celebração do termo de Contratação. 

 

16.4- Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.  

 

16.4.1- A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 

16.4.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  
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16.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16.6- Integram o presente Edital: 

 

Anexo I- Modelo da CREDENCIAL; 

Anexo II- Modelo de Proposta; 

Anexo III- Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao edital; 

Anexo IV- Minuta do Contrato; 

Anexo V- Declaração de que não emprega menor; 

Anexo VI-  Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à Licitação; 

Anexo VII- Descrição dos Itens/Lotes; 

Anexo VIII- Termo de Referência; 

Anexo IX- Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP; 

Anexo X – Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Público Municipal; 

Anexo XI- Declaração Independente de Proposta ou Proposta Independente. 

Anexo XII- Declaração de Visita Técnica Facultativa; 

Anexo XIII- Declaração de Capacidade Operacional; 

Anexo XIV- Declaração de Cumprimento das Normas Ambientais e de Segurança; 

 

16.7- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Baixo Guandu-ES. 

 

16.8- Naquilo em que for omisso, o presente Edital reger-se-á pelas Leis Federais n.º 8.666/1993 e 

suas alterações e 10.520/2002, pelas Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 

155/2016, e pelo Decreto Municipal n.º 5.807/2017 (Decreto Municipal que regulamenta a 

ME/MEI/EPP municipal), independente da transcrição das normas vigentes. 

 

16.9- Eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas ao Pregoeiro através do tel.: (27) 

3732-8993, pelo email: pmbglicitar2@hotmail.com ou dirigir-se à sala da Comissão Permanente 

de Licitação, nº 102, do Novo Prédio Administrativo Municipal, situada à Rua Fritz Von Lutzow, nº 

217, Centro, CEP: 29.730-000, Baixo Guandu/ES. 

 

Baixo Guandu-ES, 13 de julho de 2020. 

 

 

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI 

           Pregoeiro oficial 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO I 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a 

Firma....., com sede (endereço  completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº  .................. ,neste 

ato, representada por seu sócio-gerente Sr (a).....................portador(a) da cédula de identidade RG 

nº ...................., e CPF n º..................,  nomeia e constitui seu  representante o(a) senhor(a) 

................., portador(a) da cédula de identidade RG nº................. e CPF nº ...................., a quem 

confere poderes para representar a empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020, 

instaurado pelo  Município de Baixo Guandu - ES, em especial para firmar declarações e atas, 

apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou 

desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais  atos pertinentes ao certame acima 

indicado. 

  

Baixo Guandu-ES, 30 de julho de 2020. 

  

  

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

MODELO DE PROPOSTA 
 

Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Especificações 

Vr.  

Mensal 

Vr.  

12 meses 

01 12 meses Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva em 

sistemas de ar condicionado composto por módulos tipo 

VRF-Variable Refrigerant Flow, para o Novo Prédio da 

Sede Administrativa Municipal, com fornecimento de 

mão de obra especializada, materiais de consumo, peças 

de reposição, componentes e/ou acessórios, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Administração 

14.270,25 171.243,00 

   TOTAL GLOBAL  171.243,00 
 

Valor Global: R$171.243,00 (Cento e Setenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais). 

 

Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias. 

 

Prazo de Início dos Serviços: 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de Serviços; 

 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses após a ordem de serviços; 

 

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses após a publicação do contrato; 

 

Declaramos estarmos de acordo e nos submetemos a todas as condições do Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL nº 020/2020 e à legislação supra e infra. 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de julho de 2020. 

  

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

 

 

 

 

 

  A (o) ______________________________________por intermédio do seu 

representante ou procurador declara ao Município de Baixo Guandu-ES que atende a todas as 

condições de habilitação no processo licitatório Edital de Pregão Presencial nº 020/2020. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de julho de 2020. 

  

   

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________
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ANEXO IV 

 

MODELO DE CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

CONTRATO Nº _______/2020 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BAIXO GUANDU E A FIRMA_____________________________PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DO 

NOVO PRÉDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.  
 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU-ES, pessoa 

jurídica de direito público interno, situada à Rua Francisco Ferreira, n.º 40 - centro, inscrita no 

CNPJ sob n.º 28.840.427/0001-17, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representada pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr. ADONIAS MENEGÍDIO DA 

SILVA, brasileiro, casado, portador do C.P.F. n.º ___________ e RG nº _________e a firma 

“_____________”, sito à __________________, no Município de _________, inscrito no CNPJ sob 

nº ___________________, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.º 

________________, RG sob o n.º _____________, CPF sob n.º _________________, firmam o 

presente, visando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado composto por módulos 

tipo VRF-Variable Refrigerant Flow, para o Novo Prédio da Sede Administrativa Municipal, 

com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de consumo, peças de reposição, 

componentes e/ou acessórios, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, 

partes integrantes do presente CONTRATO independentemente de transcrição, nas condições a 

seguir aduzidas: 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pela pelas disposições constantes 

da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, processo administrativo n.º 

3.450/2020, Edital de Pregão Presencial nº 020/2020 e proposta apresentada pela 

CONTRATADA, partes integrantes do presente CONTRATO independentemente de transcrição.  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em sistemas de ar condicionado composto por módulos tipo VRF-Variable 

Refrigerant Flow, para o Novo Prédio da Sede Administrativa Municipal, com fornecimento 

de mão de obra especializada, materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou 

acessórios, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e obedecendo aos 

critérios estabelecidos neste CONTRATO, conforme especificações a seguir: 
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Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Especificações 

01 12 meses Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado composto por módulos tipo 

VRF-Variable Refrigerant Flow, para o Novo Prédio da Sede Administrativa 

Municipal, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de consumo, 

peças de reposição, componentes e/ou acessórios, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Administração 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- REGIME DE EXECUÇÃO 
 

O objeto deste CONTRATO será executado em regime de fornecimento por preço unitário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

O preço para execução do objeto do presente contrato é o abaixo relacionado: 

 
 

Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Especificações 

Vr.  

Mensal 

Vr.  

12 meses 

01 12 meses Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva em 

sistemas de ar condicionado composto por módulos tipo 

VRF-Variable Refrigerant Flow, para o Novo Prédio da 

Sede Administrativa Municipal, com fornecimento de 

mão de obra especializada, materiais de consumo, peças 

de reposição, componentes e/ou acessórios, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Administração 

14.270,25 171.243,00 

   TOTAL GLOBAL  171.243,00 
 

Valor Global: R$171.243,00 (Cento e Setenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- No preço contratual, estão incluídos todos os custos e despesas, 

referentes à contratação, assim como as decorrentes de impostos e taxas de qualquer natureza para o 

cumprimento do presente CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- O pagamento será efetuado mensalmente, contra apresentação da 

Nota Fiscal apresentadas juntamente com as requisições expedidas pela CONTRATANTE no mês 

anterior. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O presente CONTRATO terá sua vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação. O prazo de 

execução dos serviços será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ordem de Serviços, 

podendo ser prorrogado nos termos da lei federal nº 8.666/1993 e à critério da administração. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA se compromete a iniciar a execução do objeto 

em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviços. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Os serviços serão executados contra requisições da Secretaria 

Municipal de Administração, parceladamente, podendo os quantitativos seres reduzidos ou 

acrescidos, à critério da CONTRATANTE dentro do que possibilita a lei.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO- Todos os equipamentos adquiridos pela Municipalidade durante o 

período contratual, automaticamente passarão a fazer parte do objeto da presente contratação, sem 

acréscimos, uma vez que a prestação de serviços será realizada em um só prédio. 

 

PARÁGRAFO QUARTO- O contrato poderá sofrer aditivos de acréscimos aos prazos de vigência 

e de execução, acréscimos de quantitativos e preços, nos termos dos Art. 57 e 65 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS PENALIDADES 
 

O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 e suas atualizações, garantida prévia e 

ampla defesa em Processo Administrativo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O Objeto contratado será executado mediante requisições de serviços 

expedidas pela Secretaria solicitante através do gestor designado para o contrato, e iniciado em no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da data do recebimento do chamado pela 

CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- O não cumprimento dos prazos de execução, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas neste instrumento, e demais elencadas na Lei n.º 8.666/93 e 

suas atualizações posteriores. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas 

ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 

a) Multa; 

b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço; 

c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu – ES; e, 

d) Declaração de inidoneidade. 

 

PARÁGRAFO QUARTO- Será aplicada a multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) do 

valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando 

solicitado pela CONTRATADA e sem justa causa, ou deixar de cumprir dentro do prazo 

estabelecido a obrigação assumida. 

PARÁGRAFO QUINTO– Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, 

quando a CONTRATADA: 
 

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 

c) Desatender as determinações da fiscalização; 

d) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços e deixar que os equipamentos de 

refrigeração fiquem paralisados mais de 24 (vinte e quatro) horas; 

e) Não iniciar sem justa causa, a prestação de serviços no prazo fixado. 
 

PARÁGRAFO SEXTO- Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, 

quando a CONTRATADA: 
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a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 05 (cinco) dias na execução dos serviços; 

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o contrato; 

c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo 

ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da 

obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO- Quando o objeto contratado não for executado, no prazo estipulado, a 

suspensão do direito de participar de licitação promovida pela CONTRATANTE será automática e 

perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e neste 

CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO OITAVO- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a 

CONTRATADA sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, 

dolosa ou revestida de má fé, a juízo da CONTRATANTE, independentemente das demais sanções 

cabíveis: 

 

a) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao 

infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

b) As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do 

julgamento de pedido de reconsideração do recurso. 

 

PARÁGRAFO NONO- A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar dos pagamentos o 

valor de qualquer multa por ventura imposta a CONTRATADA, em virtude do descumprimento das 

condições estipuladas neste CONTRATO e que não sejam determinantes de rescisão contratual. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia, além da perda 

desta, responsabilizará a CONTRATADA a diferença que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO 
 

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente CONTRATO nas hipóteses 

previstas no Artigo 78 Inciso I a XVII da Lei n.º 8.666/93 e suas atualizações, sem que caiba a 

CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO- A prestação dos serviços objeto do presente contrato, poderá ser suspenso 

ou suprimido à critério da administração, à qualquer tempo, sem que caiba à CONTRATADA, 

direito a indenização de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA GARANTIA E DAS RESPONSABILIDADES 
 

A CONTRATADA depositará na Tesouraria da PMBG-ES, no prazo de 10 (dez) dias contados da 

assinatura do presente, 1% (um por cento) de seu valor, a título de Garantia Contratual, que será 

liberada em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do CONTRATO, podendo optar por 

quaisquer das modalidades previstas no Parágrafo 1º do Art. 56 da Lei 8.666/1993: I-Caução em 

Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, III-Seguro Garantia ou III-Fiança bancária.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATANTE, caso a CONTRATADA não tenha cumprido o 

disposto nesta cláusula no prazo estipulado, procederá à imediata rescisão contratual, e/ou o 

desconto no ato do 1º (primeiro) pagamento, ou nos pagamentos subsequentes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATADA se responsabilizará pela prestação de serviços, 

mediante a apresentação das requisições, que deverão ser assinadas pelo responsável e Gestor/fiscal 

do Contrato, devidamente designado pela Contratada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO- A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar os serviços que 

não atenderem as especificações exigidas ou que mesmo em funcionamento não cumpram as 

especificações técnicas devidas ao tipo de equipamento de refrigeração. 

 

PARÁGRAFO QUARTO- Se a Contratada não possuir os equipamentos, ferramentas, hadwares e 

softwares específicos e devidos, para execução dos serviços, a CONTRATANTE poderá apenar e 

suspender ou rescindir o presente Contrato automaticamente, até que seja providenciado tais 

ferramentas ou equipamentos, na forma da lei. 

 

PARÁGRAFO QUINTO- Havendo renovação contratual, a GARANTIA deverá ser também 

renovada, pelo mesmo período; 

 

PARÁGRAFO SEXTO- Antes da primeira medição dos serviços executados a Contratada deverá 

ter recolhido a Anotação de Responsabilidade Técnica ao CREA ou CFTs e apresentado à 

fiscalização para arquivamento da guia, que será recolhido sobre o valor do contrato; 

 

CLÁUSULA OITAVA- DOS RECURSOS 
 

Os recursos para fazer face às despesas deste Contrato correrão à conta do Orçamento Municipal 

em vigor à saber: 

 

Elemento Despesa: 33903900000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

Fonte de recurso: 10010000000- Recursos Ordinários  

Ficha: 114 

 

CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE DA EXECUÇÃO: 
 

9.1.1- Executar os serviços estritamente de acordo com as normas, projetos, planos de trabalho, 

memorial descritivo, termo de referência e especificações fornecidos pela Municipalidade; 

 

9.1.2- Fornecer todas os materiais, produtos, mão de obra especializada, ferramentas e 

equipamentos, que serão utilizados na execução dos serviços, os quais deverão ser previamente 

aprovados pela fiscalização; 

 

9.1.3- Na execução dos serviços, deverão ser observadas todas as Normas e Resoluções, aprovadas 

pelo CONFEA, CREA, CFT, ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO, 

quando for o caso, para Serviços de Manutenção de Equipamentos de Ar Condicionado. 
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9.1.4- As condições exigíveis de participação dos intervenientes em Serviços de Manutenção de 

Equipamentos de Ar Condicionado, são as definidas nas Normas Específicas. 

 

9.1.5- Responder, em relação aos seus técnicos/empregados por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: 

 

a) Salários; 

b) Seguros de acidente; 

c)Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações: 

e) Vales- Refeição; 

f) Vales-Transportes; 

g) Outros que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo e Convenção 

Coletiva da Categoria, apresentando à fiscalização a comprovação do efetivo recolhimento 

dos valores correspondentes à nota fiscal/fatura. 
  

9.1.6- Não será permitida a apresentação de certidões negativas como comprovação do pagamento 

dos encargos acima descritos. 

 

9.1.7- Responder por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais, decorrentes de falhas ou 

irregularidades na prestação dos serviços, que direta ou indiretamente executar nos horários em que 

atuar, exceto quando esta comprovar que os danos materiais ou a pessoas decorreram de casos 

fortuitos ou força maior. Tal responsabilidade se estende aos danos materiais ou pessoais causados 

ao próprio pessoal da Licitante, material, equipamentos e instalações, bem como e de igual modo, 

aos da SEMAD/BG/ES, seus prepostos e de terceiros. 

 

9.1.8- Dotar seus empregados de equipamento de proteção individual, conforme preceituado pelas 

Normas de Medicina e Segurança do Trabalho. 

 

9.1.9-Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da PMBG/ES, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com a SEMAD/BG; 

 

9.1.10- Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Prédio e 

Instalações da PMBG/ES; 

 

9.1.11- Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 

seus técnicos e prepostos no recinto da PMBG/ES; 

 

9.1.12- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

 

9.1.13- Os serviços poderão ser executados dentro e fora do horário comercial, de forma a permitir 

a conclusão dos mesmos dentro do prazo previsto no contrato; 

 

9.1.14- O transporte de materiais, equipamentos, operários, bem como pessoal técnico referente a 

execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada, que deverá disponibilizar pessoal, 

veículos e equipamentos em número suficiente de dar conta de no mínimo três frentes de serviços 

concomitantemente; 
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9.1.15- Após a conclusão dos serviços a Contratada se obrigará a executar todos os retoques e 

arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO, sem os quais não serão os serviços ou 

produtos recebidos definitivamente; 

 

9.1.16- Todos os materiais e/ou equipamentos a serem empregados nos serviços deverão observar 

as prescrições do fabricante, de qualidade e compatível com o serviço a ser executado; 

 

9.1.17- Não serão aceito os serviços não incluídos nas especificações e não será admitido o 

emprego de materiais diferentes dos especificados, sem a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO; 

 

9.1.18- Qualquer necessidade de alteração nas Especificações, após a Contratação, deverá ser 

solicitada formalmente à fiscalização com a comprovação da impossibilidade de atender ao 

especificado; 

 

9.1.19- Especificações similares ou equivalentes deverão ser previamente submetidas à 

FISCALIZAÇÃO, antes da execução dos serviços; 

 

9.1.20- A consulta sobre similaridade ou equivalência deverá ser efetuada pela contratada em tempo 

oportuno, não admitindo a FISCALIZAÇÃO que a referida consulta sirva para justificar o não 

cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato; 

 

9.1.21- Integram as obrigações da contratada a remoção e posterior reposição, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, de quaisquer móveis, divisórias, equipamentos ou utensílios para a perfeita 

execução dos serviços; 

 

9.1.22- A Contratada deverá alocar pessoal técnico qualificado para a execução dos serviços, sendo 

que o pessoal alocado deverá trabalhar uniformizado, identificado através de crachás e dotado dos 

equipamentos de Segurança do Trabalho exigidos para cada tipo de atividade a ser desenvolvido e 

recomendado pelo Ministério do Trabalho; 

 

9.1.23- Os empregados, responsáveis pela execução dos serviços, deverão ser identificados com 

fornecimento de nome, endereço e número do registro de identidade, devendo a Licitante a ser 

contratado, apresentar relação prévia de pessoal para a apreciação da fiscalização; 

 

9.1.24- A Contratada deverá prever em sua proposta e contratação a presença durante toda execução 

dos serviços, de profissional Responsável Técnico(s) de nível técnico ou superior, devendo suportar 

tal despesa, junto aos preços propostos; 

 

9.1.25- O local dos serviços deverá ser limpo periodicamente; e após o término de cada jornada de 

trabalho toda a área deverá ser limpa e sem impedimentos para pessoas e veículos; 

 

9.1.26- O local dos serviços deverá ser entregue livre de entulhos e caso necessite de rejuntamento 

deverá ser sinalizado; 

 

9.1.27- Deverá a Contratada apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de 

Serviços, o seu plano de trabalho, contendo detalhadamente as frentes de trabalho a serem atacadas 

inicialmente, para análise e aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, sendo certo que nenhum serviço 

será iniciado sem a entrega pela fiscalização das requisições; 
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9.1.28- Caberá à Contratada, quando da necessidade de execução de serviços extras no decorrer dos 

serviços, a elaboração de planilha detalhada, para análise e aprovação prévia pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 

9.1.29- Caberá a Contratada manter no local dos serviços o Diário de Serviços atualizado, bem 

como cópia de todos os projetos, especificações e planilhas contratuais; 

 

9.1.30- Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 

comunicado à Fiscalização. 

  

9.1.30.1- Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários, dependerá de prévia e 

formal comunicação à Fiscalização e não implicarão em nenhuma forma de acréscimos ou 

majoração dos preços pactuados para a execução dos serviços licitados, razão pela qual será 

improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro, bem ainda, 

“horas extras” ou “adicionais noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o 

horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta licitação. 

 

CLAUSULA DÉCIMA- DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 

Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 

publicação do presente CONTRATO, na forma da Lei. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO; 

 

A Fiscalização será exercida pelos seguintes servidores: Pela Secretária Municipal de 

Administração: Servidor: Adonias Menegídio da Silva- Secretário Municipal de Administração;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

São partes integrantes do presente CONTRATO independentemente de transcrição: 

 

a) Processo Administrativo protocolizado sob o nº 3.450/2020 

b) Pregão Presencial n.º 020/2020; 

c) Lei Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 
 

Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas ao presente CONTRATO é o da 

Comarca de Baixo Guandu - Estado do Espírito Santo. 

 

E por estarem justos e Contratados, é o presente CONTRATO depois de lido e achado conforme, 

assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas que também assinam. 

 

Baixo Guandu - ES, ____ de _______ de 2020. 
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CONTRATANTE: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAIXO GUANDU- ES 

Secretário Municipal de Administração: ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA 

 

 

 

CONTRATADA: 

NOME: 

CNPJ sob nº  

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1º________________________________ 

CPF: 

 

 

2º________________________________ 

CPF: 
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 (Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

 

 

 

A empresa: ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, 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 no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Firmamos o presente. 

 

Baixo Guandu/ES, 30 de julho de 2020. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, 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 neste edital que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos quanto a 

participação da empresa no procedimento licitatório. 

 

Firmamos o presente. 

 

Baixo Guandu/ES, 30 de julho de 2020. 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________
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ANEXO VII 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS/LOTES  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 
 

 
 

Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Especificações 

01 12 meses Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado 

composto por módulos tipo VRF-Variable Refrigerant Flow, para o 

Novo Prédio da Sede Administrativa Municipal, com fornecimento de 

mão de obra especializada, materiais de consumo, peças de reposição, 

componentes e/ou acessórios, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Administração 

 

Baixo Guandu, ____ de ___________ de 2020. 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em sistema de ar condicionado composto por módulos tipo VRF (Variable Refrigerant 

Flow) para a sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu-ES com fornecimento 

de materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios, pelo período de 12 

meses.  

 

2. Descrição do Objeto 

 
Item Quant. Unid. Especificações 

01 12 meses Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado composto 

por módulos tipo VRF-Variable Refrigerant Flow, para o Novo Prédio da 

Sede Administrativa Municipal, com fornecimento de mão de obra 

especializada, materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou 

acessórios, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração 

 

Relação das unidades dos aparelhos: 

Modelo de Unidade INTERNA ( Fab. LG) Quantidade Descrição 

ARNU07GTUA4 3 Ceiling Cassette-1 Way 

ARNU12GTUA4 1 Ceiling Cassette-1 Way 

ARNU15GTQA4 4 Ceiling Cassette-4 Way 

ARNU18GTQA4 4 Ceiling Cassette-4 Way 

ARNU18GTTA4 2 Ceiling Cassette-1 Way 

ARNU28GTPA4 21 Ceiling Cassette-4 Way 

ARNU36GTNA4 11 Ceiling Cassette-4 Way 

ARNU48GTMA4 5 Ceiling Cassette-4 Way 

Total 51  

 
Modelo de Unidade EXTERNA ( Fab. LG) Quantidade Descrição 

ARUN080BSS0 1 50,60Hz/R410A/Heat Pump/MULTI V 

S/CS. America 

ARUN300BTE5 3 50,60Hz/R410A/Heat Pump/MULTI V 

5/CS. America 

ARUN400BTE5 1 50,60Hz/R410A/Heat Pump/MULTI V 

5/CS. America 

Total 5  
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3-JUSTIFICATIVA 
 

O objeto consiste na contratação de empresa especializada na operação e manutenção preventiva e 

corretiva. Devendo englobar todas as ações e intervenções permanentes, periódicas, pontuais e 

emergenciais nos equipamentos do sistema, incluindo componentes, tubulações frias e isolamentos 

visando manter as características de funcionalidade originais. 

Os serviços de manutenções preventiva e corretiva incluem a realização de todos os testes elétricos 

e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais do equipamento, análises 

de vazamentos, condições de lubrificação de componentes internos, eficiência, consumo elétrico e 

limpeza dos equipamentos do sistema. 

 

Dessa forma, o objeto licitatório visa manter os sistemas de climatização VRF/VRV operando em 

perfeitas condições de funcionamento e conservação, oferecendo boas condições de trabalho, 

evitando-se despesas desnecessárias em consertos emergenciais por paralisação de componentes, 

advindos da falta de conservação, que geram transtornos aos usuários dos prédios Da Prefeitura de 

Baixo Guandu-ES. 

 

Outro ponto relevante é a preservação da Garantia dos equipamentos perante os fabricantes dos 

equipamentos instalados, dentro do período de cobertura contratual. Assim sendo, a contratação de 

empresa com esta finalidade trará benefícios aos usuários bem como contribuirá com a conservação 

dos bens adquiridos. 

 

4- DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 -Referencial Técnico Adotado 

Os serviços a serem executados e os materiais empregados na execução deverão obedecer ao 

seguinte: 

 

1. Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, inclusive quanto ao 

Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, visando à preservação da qualidade do ar dos 

ambientes interiores e nos níveis definidos pelo Ministério da Saúde; 

 

2. Lei 13.589 de 04/01/2018, que dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de 

sistemas de climatização de ambientes; 

3. Publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers), HVAC Systems Duct Design – SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning 

Contractor's National Association); 

 

4. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: 
 NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

 

 NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

 NR-23: Proteção Contra Incêndios 

 Norma ABNT NBR 14679, que trata de sistemas de condicionamento de ar e ventilação– 

Execução de Higienização; 

 Norma ABNT NBR 13971 de 1997 que trata de sistemas de refrigeração, condicionamento 

de ar e ventilação – Manutenção Programada; 
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 Norma ABNT NBR 16401 de 2008 que trata de Instalações de ar condicionado – Sistemas 

centrais e unitários. 

 

4.3 Visitas Técnicas 
 

Consistem nas atividades de gestão da manutenção objeto deste contrato, a serem realizadas por 

Engenheiro Mecânico ou profissional com habilitação equivalente. O profissional que realizar esta 

atividade será o responsável pela supervisão das atividades, pela elaboração de relatórios e pelo 

auxílio técnico. Deverá realizar pelo menos uma visita mensal, durante o horário do expediente, ou 

sempre que for solicitada pelo gestor do contrato. 

 

4.4 Manutenção Preventiva 

 

Tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, 

conservando-os dentro dos padrões de operacionalidade e segurança. Tem ainda a finalidade de 

operacionalizar o sistema de forma a se alcançar a melhor eficiência e menor consumo de energia. 

Consistem em duas atividades principais: 

 

INSPEÇÃO: Verificação de determinados pontos das instalações seguindo programa de 

manutenção, recomendada pelo fabricante dos equipamentos e rotinas de manutenção apresentadas 

neste Termo de Referência. 

 

REVISÃO: Verificações (parciais ou totais) programadas das instalações para fins de reparos, 

limpeza ou reposição de componentes, recomendadas pelo fabricante dos equipamentos e rotinas de 

manutenção apresentadas neste Termo de Referência. 
 

4.5- Manutenção Corretiva 
 

Tem por objetivo o restabelecimento ou readequação dos componentes dos equipamentos dos 

sistemas de climatização às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a 

execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, restabelecimento da carga nominal de 

refrigerante bem como substituição de peças, componentes e/ou acessórios que se apresentem 

danificados, gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se façam necessários. Cada 

procedimento corretivo deve ser embasado por meio de laudo técnico específico, assinado pelo 

profissional responsável da CONTRATADA, justificando os serviços, materiais e peças 

necessárias. Tal laudo deve ser autorizado pelo gestor do contrato, o que não exime a 

CONTRATADA de responsabilização pela realização de conserto desnecessário. 

 

A manutenção corretiva também inclui o atendimento a chamados de emergência, com a finalidade 

vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas ocorridas no equipamento em manutenção, a qualquer 

tempo. 

 

5-LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O serviço objeto desta licitação, será executado na sede da Prefeitura, no seguinte endereço: Rua 

Fritz Von Lutzow, n° 217, centro, Baixo Guandu-ES. 

 

6-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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6.1-Registro no CREA 

 

A participação de empresas ou profissionais no certame licitatório, objeto deste contrato, se dará 

mediante comprovação dos seguintes documentos: 

 

EMPRESA: Registro/ Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa, habilitada 

para manutenção de sistemas de refrigeração. 

 

6.2-Técnico-operacional 

 

Para comprovação de capacidade técnica operacional da licitante, a mesma deve apresentar 

comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com objeto da licitação (artigo 30, inciso II da Lei 8.666/93) através de 

atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por 

este(s) Conselho(s), que comprove que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 

ainda, para empresas privadas (que não o próprio licitante – CNPJ diferente), o seguinte serviço 

com a respectiva quantidade mínima: 

 

> Execução de instalação de sistema de Climatização VRF/VRV ou Manutenção de 

sistema de Climatização VRF/VRV, em capacidade igual ou superior a 50HP ou unidade 

de refrigeração equivalente. 

 

6.3-Técnico-profissional 

 

Para comprovação da capacidade técnica profissional, a licitante deverá designar Profissional(is) de 

nível(eis) superior, reconhecido(s) e registrado(s) pelo CREA, pertencente(s) ou não do quadro 

permanente da empresa na data da abertura da licitação como Responsável(eis) técnico(s) pela 

execução dos serviços objeto da licitação. O(s) Responsável(eis) técnico(s) não pertencentes do 

quadro permanente da empresa deverão, em carta específica, declarar ciência e concordância em 

executar os serviços em tela. 

 

O(s) profissional(is) designados deverão ser detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica 

devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico 

 

– CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço 

relativo a: Execução de instalação de sistema de Climatização VRF/VRV ou Manutenção de 

sistema de Climatização VRF/VRV. 

 

 

7-PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, a partir da assinatura da 

Ordem de Serviço. O prazo de execução será de 12 (doze) meses à partir da ordem de serviços; 

 

O contrato para prestação dos serviços discriminados terá vigência de 12 (doze) meses, obedecendo 

ao regimento disposto no Inciso II do Art. 57, da Lei n° 8.666/93. 

 

8-REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Será adotado o regime de execução contratual de empreitada por preços unitários. 

 

9-FORMA DE PAGAMENTO 

 

a) O pagamento pelos materiais efetivamente fornecidos será creditado em nome da 

Contratada, em conta corrente por ela indicada, em moeda corrente nacional, mediante 

ordem bancária, uma vez satisfeitas as formalidades previstas nos arts 5º, 73 e 15, § 8º, da 

Lei 8.666/93, e ocorrerá no prazo não superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 40, XIV, 

alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, contado do devido ateste da Nota Fiscal/Fatura, que deverá 

ser efetuado pela fiscalização do contrato em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação 

dos documentos de cobrança;  

b) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição do CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de 

habilitação, bem como, na Nota de Empenho, e deverá conter detalhamento dos produtos e 

os valores destacados das retenções, se houver;  

c) A nota fiscal deve ser Eletrônica (NF-e), conforme legislação de regência do Município de 

Baixo Guandu - ES;  

d) A nota fiscal/fatura que for apresentada com erros será devolvida à Contratada para 

retificação e representação, acrescendo-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se 

passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; 

e) Caso fique constatada a situação irregular da Contratada ela deverá apresentar, no prazo 

constante da solicitação feita pela Contratante, a sua regularização;  

f) Permanecendo a situação irregular da Contratada, deve-se providenciar a sua advertência, 

por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;  

g) O prazo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da Contratante;  

h) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado 

pela Contratante, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos;  

i) Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, 

assegurada à Contratada a ampla defesa;  

j) Havendo a efetivo fornecimento dos bens e serviços, os pagamentos serão realizados 

normalmente. Caso a Contratada não regularize sua situação junto aos órgãos responsáveis 

pela fiscalização da regularidade fiscal serão adotados os procedimentos legais para rescisão 
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contratual e aplicação das penalidades cabíveis e previstas em lei. (art. 80, inciso IV, 

cumulado com art. 79, inciso I, ambos da Lei n. 8.666/93);  

k) Somente por motivo de economicidade, segurança do Município, dos demais entes 

federativos ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da entidade contratante, não será rescindido o 

contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente.  

l) No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou 

contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da 

excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de 

isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins 

específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema de apuração e 

recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos 

para beneficiar-se da condição, nos termos da lei;  

m) A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 

de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar;  

n) A Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, 

ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada. Caso esse valor seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 

judicialmente, se necessário;  

o) O desconto de qualquer valor no pagamento devido à Contratada será precedido de processo 

administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os 

recursos e meios que lhes são inerentes.  

 

10- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 

A dotação orçamentária que acobertará as despesas contratuais, é a especificada abaixo: 

Elemento Despesa: 33903900000- Outros Serviços de 

Terceiros- Pessoa Jurídica 

Fonte de recurso: 10010000000- Recursos Ordinários  

Ficha: 114 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Poderá ser admitida subcontratação dos serviços que sejam admitidas pela Administração na 

contratação dos serviços, de acordo com o art. 72 da lei 8666/93. 

 

A proposta de subcontratação de outros serviços após contratação, que não foram admitidos pela 

Administração, deverá ser apresentada por escrito e, somente após a aprovação do 

CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados. 

 

12-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

a. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 
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b. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato, inclusive 

permitir livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou seus 

empregados em serviço, fornecendo, inclusive, quando necessário, os projetos de 

instalação de todo o sistema de ar condicionado, ficando a cargo da CONTRATADA 

a responsabilidade pela interpretação técnica e uso dos mesmos; 

c. Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência 

de eventuais imperfeições no curso de execução do contrato, fixando prazo para a 

sua correção; 

d. Impedir ingresso de terceiros na casa de máquinas, que deverá ser mantida fechada, 

bem como intervenção de pessoas estranhas à CONTRATADA, a qualquer parte das 

instalações; 

e. Dar providências às recomendações da CONTRATADA, concernentes ao objeto do 

contrato; 

f. Observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para contratação, bem como sua 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

g. Zelar para que a mão de obra seja utilizada unicamente na realização das tarefas 

estabelecidas neste contrato; 

h. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 

i. Fiscalizar as atividades da CONTRATADA nos aspectos administrativos e técnicos; 

j. As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão neste TR e nas Normas Técnicas a 

obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar a FISCALIZAÇÃO em caso de 

dúvidas, devendo ser mantido um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, 

tendo a FISCALIZAÇÃO, amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento 

do contrato. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a. Prestar serviços de forma a assegurar que os sistema e equipamentos mantenham 

regular, eficiente, seguro e econômico funcionamento; 

b. Quando do início da prestação dos serviços, realizar vistoria e elaborar relatório de 

diagnóstico do estado atual do sistema de climatização, contemplando quantidades 

de máquinas, especificações de componentes, peças e subsistemas, elencando os 

serviços iniciais de manutenção preventiva e corretiva a serem realizados de forma 

imediata; 

c. Em até 30 dias após início dos serviços, implantar e manter disponível nos imóveis 

um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, adotado para o sistema de 

climatização; 

d. Cumprir as rotinas de manutenção apresentadas neste documento, os normativos e 

legislação indicados pelo referencial teórico adotado neste Termo de Referência e 

demais normativos aplicáveis; 

e. Priorizar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 

pela FISCALIZAÇÃO na execução dos serviços; 

f. Responsabilizar-se pelo ônus da mão de obra referente à execução de serviços de 

reparos, de correções, de remoções e de substituições dos insumos, peças de 

reposição, componentes e/ou acessórios nos equipamentos, instalações e redes 

frigorígenas, bem como a movimentação de unidades evaporadoras e condensadoras; 
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g. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina 

de funcionamento da Administração; 

h. Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação 

e de execução dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam 

transporte e montagem de equipamentos deverá ser rigorosamente planejado, 

protegendo-se especialmente os materiais de acabamento existentes na edificação 

(pisos, paredes e forros); 

i. Após quaisquer trabalhos de limpeza, recolocar, rigorosamente em seus devidos 

lugares, todos os equipamentos e/ou materiais removidos; 

j. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada da mesma 

ou de seus prepostos os serviços por ela executados que apresentarem omissões ou 

defeitos de execução constatados pela FISCALIZAÇÃO; 

k. Responsabilizar-se perante a CONTRATANTE ou terceiros, civil ou criminalmente, 

por quaisquer danos físicos ou materiais, que causar por ação ou omissão de seus 

empregados ou prepostos. Por danos causados por máquinas, equipamentos ou 

pessoal sob sua responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes, 

instalações, pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a 

terceiros. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela 

CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua 

forma e condições originais; 

l. Prestar à CONTRATANTE todos os esclarecimentos solicitados referentes à 

prestação dos serviços contratados; 

m. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários 

à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar os pagamentos, inclusive dos 

encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e quaisquer outros, 

como decorrência da sua condição de empregador; 

n. Apresentar no início do contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal 

com os dados pessoais (nome completo, filiação, data de nascimento, RG, CPF e 

foto 3x4) dos profissionais que prestarão os serviços de manutenção nas instalações 

do CONTRATANTE, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis contados da data da 

assinatura do contrato. 

o. Substituir de imediato, o empregado cujo comportamento evidenciar-se 

inconveniente à boa execução dos serviços; 

p. Fornecer à equipe de trabalho os equipamentos e o ferramental, com seus acessórios, 

necessários à execução dos serviços, assumindo a responsabilidade pelo transporte, 

guarda, carga e descarga dos mesmos. 

q. Responsabilizar-se pelo transporte dos insumos e/ou peças de reposição, até o local 

de aplicação; 

r. A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em serviço nas instalações do 

CONTRATANTE, deverá se apresentar sempre uniformizada, portando crachá de 

identificação e fazendo uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individuais-

EPI; 

s. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade ou 

dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados; 

t. Nenhuma das dependências poderão ser desenergizadas em dia útil ou durante 

expediente do edifício, exceto sob autorização por escrito por parte da Secretaria de 

Administração de Baixo Guandu-ES devendo os serviços ser realizados 

integralmente sem prejuízo dos trabalhos normais para os setores instalados; 
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u. Acatar as determinações do gestor do contrato que poderá sustar, total ou 

parcialmente, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a 

medida necessária; 

v. Manter-se credenciado junto ao fabricante dos equipamentos adquiridos pela 

Secretaria de Administração de Baixo Guandu-ES; 

w. A CONTRATADA deverá apresentar em até 10 dias após da emissão da ordem de 

serviço pela CONTRATANTE, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no 

CREA da região onde realizará os serviços objeto desta licitação; 

x. A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas, 

simultaneamente e no mesmo local, a execução de obras/serviços distintos do objeto 

do presente Contrato, não podendo a CONTRATADA opor-se à execução de tais 

obras/serviços, desde que serviço contratado não venha a sofrer prejuízo de qualquer 

espécie; 

y. Fornecer os itens de reposição, insumos, ferramentas e peças mencionadas no na 

alínea i) do item 11 deste TR, conforme a necessidade verificada nas rotinas de 

manutenção. 

 

14-JORNADA DE TRABALHO 

 

Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta-feira, preferencialmente no horário das 

07:00 às 16:00 hs. 

 

Os serviços de manutenção corretiva e preventiva que interfiram diretamente no andamento dos 

trabalhos desta Secretaria deverão ser programados antecipadamente e realizados nos horários e 

dias acordados com a Administração de cada prédio. 

 

A Contratada deverá disponibilizar sistema de plantão para chamados de emergência fora do 

horário normal da jornada de trabalho, em dias úteis e fins de semana/feriados, com prazo máximo 

de atendimento em até 4 (quatro) horas. 

 

15-ROTINAS DE MANUTENÇÃO 

 

As rotinas de manutenção, apresentadas adiante, são as referências mínimas para execução dos 

serviços de manutenção preventiva do sistema objeto deste contrato, devendo a CONTRATADA 

providenciar todas as demais ações que forem necessárias para manter o efetivo funcionamento dos 

sistemas ou para aperfeiçoar os processos. 

 

A CONTRATADA, em até 30 dias após início dos serviços, deve implantar e manter disponível nos 

imóveis um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, adotado para o sistema de 

climatização. Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes 

climatizados, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as 

recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para 

garantia de segurança do sistema de climatização e outros de interesse. 
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Caso o responsável técnico da CONTRATADA julgar necessárias alterações ou complementações 

nas rotinas de manutenção, para o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos e sistemas, 

deverá submeter o assunto ao gestor do contrato para aprovação, sem que tais modificações 

acarretem em custo adicional. 

 

A CONTRATADA será responsável por executar e finalizar os serviços, iniciados durante o 

expediente normal, em finais de semana ou em horário noturno, nos casos em que as pendências 

prejudiquem atividades essenciais da CONTRATANTE. 

 

Todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de limpeza, manutenção, 

operação e controle, observadas as determinações, abaixo relacionadas, visando a prevenção de 

riscos à saúde dos ocupantes: 

 

 manter limpos os componentes do sistema de climatização, tais como: bandejas, 

serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou 

multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar 

interno. 

 

 utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos 

biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim. 

 

 verificar periodicamente as condições física dos filtros e mantê-los em condições de 

operação. Promover a sua substituição quando necessária. 

 

 descartar as sujidades sólidas, retiradas do sistema de climatização após a limpeza, 

acondicionadas em sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar o 

espalhamento de partículas inaláveis. 

 

 

16- FORMA DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CONSTANTE, MENSAL, 

TRIMESTRAL, SEMAESTRAL , ANUAL 

 

Isto posto, são exemplos de atividades desenvolvidas durante as manutenções diária,s mensal, 

trimestral, semestral e anual: 

 

 

16.1 MANUTENÇÃO MENSAL 

 

Atividade Descrição 

 Inspecionar e corrigir tubulações, conexões, soldas, calços, flanges, acessórios e compressores 

1.  Limpar e desobstruir drenos 

2.  Limpar o gabinete, externa e internamente, inclusive equipamentos e acessórios. 

3.  Limpar os filtros de ar, substituindo-os quando necessário 

4.  Observar o estado geral da unidade condensadora 

5.  Verificar e anotar a tensão e corrente das evaporadoras 
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6.  Verificar e anotar as pressões e corrente das evaporadoras 

7.  Verificar e corrigir a atuação das chaves, válvulas, solenoides, pressotatos e controles 

8.  Verificar e corrigir a atuação dos fusíveis, contactoras, termostatos, relés e sinalização 

 Verificar e corrigir a existência de vibrações irregulares nas condensadoras e evaporadoras 

 Verificar e corrigir as pressões de sucção e de descarga, nível, borbilhamento e estado do óleo. 

9.  Verificar e corrigir encaixe dos painéis e portas do gabinete 

10.  Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais no gabinete, equipamentos e acessórios.  

11.  Verificar e corrigir vazamento de gás refrigerante em todo o circuito  

 

16.2 MANUTENÇÃO TRIMESTRAL 

 

Atividade Descrição 

1.  Rotina Mensal 

2.  Verificação do estado e limpeza do gabinete 

3.  Verificação dos painéis do gabinete 

4.  Verificação do isolamento termo acústico do gabinete 

5.  Verificação de vazamento de água da bandeja de dreno do gabinete 

 

16.3 MANUTENÇÃO SEMESTRAL 

 

Atividade Descrição 

1.  Rotina trimestral 

2.  Inspecionar e corrigir o filtro secador e a válvula de expansão 

3.  Verificar e corrigir a exist~encia de algum ruído anormal no motor e ventilador 

4.  Verificar e corrigir a fixação do motor a base, dos rotores aos eixos e seus alinhamentos 

5.  Verificar e corrigir a fixação do ventilador ao gabinete, seus rolamentos e funcionamento 

6.  Verificar e corrigir o contato na fiação de comando, terminais, conexões e aterramento  

7.  Verificar e corrigir os controles de pressão baixa evaporação e de alta condensação 

8.  Verificação da agua condensada está fluindo normalmente na bomba de dreno 

9.  Verificação da atuação da bóia de dreno 

10.  Verificação de todos os comandos e estado de conservação do controle remoto 

11.  Verificação com megômetro do isolamento elétrico 

12.  Verificação com megõmetro do isolamento elétrico do motor ventilador 

13.  Verificação de obstrução da serpentina 

14.  Verificação de vazamento do refrigerante das conexões 

 

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

SEMAD/BG-ES-PP N.º 020/2020 Página 43 

16.4 MANUTENÇÃO ANUAL 

 

Atividade Descrição 

1.  Rotina semestral 

2.  Efetuar medição de temperatura de descarga no condensador 

3.  Efetuar medição de temperatura de insuflamento no evaporador 

4.  Efetuar medição de temperatura de insuflamento no evaporador 

5.  Efetuar medição da vazão de ar de descarga no condensador 

6.  Efetuar medição da vazão de ar de insuflamento no evaporador 

7.  Efetuar medição da vazão de ar de retorno no evaporador 

8.  Verificar a lubrificação dos pontos necessários 

 Verificar e corrigir as proteções contra sobrecarga, as de níveis de tensão e 

9.  a de falta de fase 

10.  Verificar e corrigir o estado da tubulação frigorígena, o isolamento térmico 

11.  e sua proteção 

12.  Verificar e eliminar pontos de ferrugem no gabinete/equipamento 

13.  Verificar e eliminar pontos de ferrugem e vazamentos no evaporador e no 

14.  condensador 

15.  Verificar e eliminar pontos de ferrugem e vazamentos no ciclo frigorígeno 

 

Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto em oficinas 

necessitará de prévia autorização do gestor do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a 

devolução e a posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da CONTRATADA. 

 

Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser entregues pela 

CONTRATADA ao gestor do contrato. 

 

Caso seja identificado um defeito no sistema ou equipamento, a CONTRATADA deverá apresentar 

laudo técnico com proposta de substituição de peças, não contempladas na proposta de preços. E 

como os equipamentos encontram-se em período de garantia, os serviços de manutenção corretiva 

somente poderão ser executados após a constatação de que o problema não decorre de defeito 

coberto pela garantia. 

 

Caso a CONTRATADA execute os serviços a que se refere o item anterior e disto resulte a perda 

da garantia oferecida, ela assumirá durante o período remanescente da garantia o ônus a que 

atualmente está sujeito o fabricante do equipamento. 

 

Durante o prazo de garantia dos equipamentos será atribuída à CONTRATADA a responsabilidade 

por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a extinção da garantia determinada 

pelo fabricante. 
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A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos serviços de torno, solda e balanceamento, bem 

como de recuperação e aferimento de componentes eletrônicos. 

 

17. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato, por escrito e em meio digital, 

juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos Serviços, relatório mensal acompanhado de guias de 

manutenção preventivas e corretivas devidamente preenchidas, assinado pelo engenheiro mecânico 

responsável técnico pela condução dos serviços. 

 

Deverão constar nas guias de manutenção, para cada edifício sede, o descritivo das ocorrências e 

das rotinas de manutenção preventiva e corretiva realizadas, informações sobre índices anormais de 

falhas em peças, equipamentos ou materiais, a análise de ocorrências extra-rotina e eventuais 

sugestões, com vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos e das 

instalações associadas. 

 

As guias de manutenção preventiva e corretiva devem estar devidamente datadas, informar a 

duração do serviço e conter o visto do gestor do contrato ou Administrador do edifício sede. 

 

Caberá à CONTRATADA o correto preenchimento das guias de manutenção, com indicação 

criteriosa dos materiais utilizados, serviços executados e eventuais ocorrências. 

 

A CONTRATADA poderá ainda ser solicitada a apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

laudo técnico assinado pelo engenheiro mecânico responsável pela condução dos serviços, na 

ocorrência de defeito nos sistemas ou equipamentos, especificando a causa e o tipo de problema 

apresentado e indicando a necessidade, ou não, da substituição de peças, componentes ou 

acessórios. 

 

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O gerenciamento da contratação decorrente deste Termo de Referência caberão ao gestor da 

aquisição o qual determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos 

termos do Art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, e alterações posteriores, e, na sua falta ou 

impedimento, pelo seu substituto legal. 

 

Com fundamento no art. 67 da Lei 8.666/93, a fiscalização técnica do contrato será assistida por 

engenheiro elétrico e técnicos de refrigeração contratados pela Secretaria de Administração de 

Baixo Guandu-ES, para dar subsídios ao gestor do Contrato no acompanhamento da execução do 

objeto nos moldes contratados, na aferição da quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação 

dos serviços, conforme indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados neste Termo de 

Referência. E ainda elaborar parecer técnico, na sua área de formação e afins, de forma a subsidiar a 

tomada de decisão do Gestor, sempre que necessário. 

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no contrato e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 

da Lei nº 8.666, de 1993. 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

SEMAD/BG-ES-PP N.º 020/2020 Página 45 

A fiscalização de que trata esta seção não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Fica eleito o foro da cidade de Baixo Guandu/ES para dirimir dúvidas, referentes à contratação. 

 

Fica assegurado ao Município de Baixo Guandu/ES, o direito de no interesse da Administração 

pública, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente contratação, dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

Baixo Guandu - ES dia 13 de Julho de 2020. 

 

 

ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO IX  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - ES 

 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que nossa é enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos termos das Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2019 

e Decreto Municipal nº 5.807/2017, para efeito de obtermos tratamento diferenciado no momento 

do certame licitatório. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de julho de 2020. 

           

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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ANEXO X  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM 

SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 

 

 

 

 

A empresa  ____________,  por intermédio de seu representante legal a Sr  (a) ________________, 

portador (a) do CPF nº _______________com o RG nº _________________ ,Residente à 

__________, Bairro____________,  Estado _______________  CEP ___________, DECLARA, 

para os devidos fins que, não possui Proprietário ou Sócio- administrador, que seja Servidor da 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES ou que possui qualquer tipo de vínculo de parentesco, 

com o Prefeito, o Vice - Prefeito, os Secretários e demais Servidores da Prefeitura Municipal de 

Baixo Guandu. 

 

Declara ainda que o (s) proprietário (s) ou o (s) sócio (s) administrador (es), não foram servidores 

deste Município no prazo decadencial de 06 (seis) meses anteriores à data marcada para a presente 

licitação. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu- ES, 30 de julho de 2020. 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
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ANEXO XI  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

_________________________ (representante do licitante),  portador da Cédula de Identidade RG 

nº ____________ e do CPF nº ____________,  como representante legal devidamente constituído 

de poderes pela _________________________ (identificação do licitante),  inscrita no CNPJ nº 

____________,  doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente 

Licitação, 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) (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) (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. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

Baixo Guandu- ES, 30 de julho de 2020. 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
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ANEXO XII  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 

 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que realizamos VISITA TÉCNICA, ao local onde serão 

executados os serviços e verificamos todas as condições e as dificuldades de realização dos 

mesmos, cientes de que nada mais teremos a questionar ou propor ação, após a realização da 

licitação.  

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 30 de julho de 2020. 

 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
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ANEXO XIII  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - ES 

 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que possuímos pessoal e de equipamentos para a execução dos 

serviços e o cumprimento dos termos do objeto deste PP nº 020/2020, conforme disposto no Inciso 

II, do Art. 30, da Lei 8.666/93: 

 

  

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 30 de julho de 2020. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

SEMAD/BG-ES-PP N.º 020/2020 Página 51 

 

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 
 
 

ANEXO XIV  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

SEMAD/BG-ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.450/2020 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS, E DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos todas as Normas Ambientais e de Segurança do 

Trabalho, instituídas pela legislação vigente no ordenamento nacional.  

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 30 de julho de 2020. 

 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
 

 

 

 

 


