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A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, CNPJ nº. 31.787.922/0001-14, localizada na Rua Constante 
Casagrande, nº 299, Centro, Jaguaré/ES, por intermédio de seu presidente, através do Pregoeiro e Equipe de 
Apoio designada pela Portaria n° 002/2023, de 04 de janeiro de 2023, com sede na Rua Constante Casagrande, 
nº 299, Centro, Jaguaré-ES, Estado do Espírito Santo, torna público que no dia 16 de março de 2023, às 13:00 
horas, realizará licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO MEI/ME/EPP, visando 
a Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de desinstalação, instalação, manutenção 
preventiva e corretiva, em aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, 
conforme especificados nos anexos deste Edital, sob o regime de MENOR PREÇO GLOBAL (MAIOR 
DESCONTO) a qual será processada e julgada em conformidade com as Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, e suas 
alterações, Lei Complementar nº 123/06, 147/14 e suas alterações, Lei Complementar Estadual nº 618/2012, e 
tudo em conformidade com o processo n° 000014/2023.

A Câmara fornecerá aos interessados o download gratuito do edital do certame, através do site oficial da 
Câmara Municipal de Jaguaré/ES, www.cmjaguare.es.gov.br <http://www.jaguare.es.leg.br>, ou através de 
solicitações feitas ao e-mail clc.jaguare@gmail.com <mailto:clc.jaguare@gmail.com> ou pelo telefone (27) 
3191-0524. Os Envelopes contendo a Declaração de Enquadramento no Regime de Micro e Pequenas 
Empresas conforme art. 3º da Lei Complementar 123/06 e os documentos de Credenciamento (ENVELOPE A - 
opcional), Proposta Comercial (ENVELOPE B) e a Documentação Habilitatória (ENVELOPE C) deverão ser 
protocolizados no protocolo geral da Câmara Municipal, até às 13:30hs, ou no mesmo horário do primeiro dia 
útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na data marcada. 

As empresas que apresentarem seus envelopes além do horário estipulado neste Preâmbulo serão consideradas 
desclassificadas na licitação. 

A conferência do edital cabe ao licitante no momento da retirada do mesmo.

I - DO OBJETO
1.1 O presente Pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção preventiva, corretiva, instalação e relocação de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar e para 
o fornecimento de peças dos aparelhos de diversas marcas do tipo Split desta casa de Leis, para o período de 12 
meses, conforme o especificado no Termo de Referência - ANEXO 01 deste Edital.
1.2 Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:
 A) Anexo I - Termo de Referência; 
B) Anexo II - Minuta de Contrato; 
C) Anexo III - Modelo de Proposta Comercial; 
D) Anexo IV - Modelo de Termo de Credenciamento; 
E) Anexo V - Modelo de declaração: Cumprimento dos requisitos de habilitação; 
F) Anexo VI - Modelo de Declaração de enquadramento no Regime de Microempresa - ME.

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Poderão participar desta Licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
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desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital 
e seu(s) Anexo(s).
 2.1.1 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 
2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 2.2.1 - Concordatárias ou em processo de 
falência, recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
2.2.2 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta 
tenham sido declaradas inidôneas;
2.2.3 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.5 - Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
2.2.6 - Que tenha entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, alguém que mantenha vínculo 
empregatício com a Câmara Municipal de Jaguaré-ES.

2.3 - DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI NAS LICITAÇÕES DEVERÃO 
SER OBSERVADO OS SEGUINTES REQUISITOS: 
2.3.1 - A fim de receber os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 o licitante deverá apresentar no 
ENVELOPE A juntamente com a declaração de enquadramento no regime das MEs e EPPs, pelo representante 
legal da empresa e pelo Contador responsável pela contabilidade da empresa informando o número de Registro 
no Conselho Profissional, conforme modelo constante do Anexo VI, apresentar a certidão emitida pela junta 
comercial comprovando sua situação de enquadramento dentro do exercício financeiro ou seja emitida a partir 
02 DE MAIO DE 2021. Conforme o caso a licitante enquadrada no regime poderá ainda encaminhar o 
comprovante de adesão ao SIMPLES NACIONAL, o qual não substituirá a Certidão emitida pela Junta 
Comercial como comprovação

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - O Representante Legal ou Representante Constituído poderá apresentar no ato da abertura da sessão junto 
ao Pregoeiro e equipe de apoio ou protocolizar o Envelope A para credenciamento, juntamente com a 
Declaração de Enquadramento no regime das MEs e EPPs e Declaração de Cumprimento de Requisitos de 
Habilitação, conforme modelo constante dos Anexos V e VI, e documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, conforme modelo contido no Anexo IV deste Edital (firma reconhecida);
3.1.1 - Na hipótese de os licitantes não apresentarem no momento da entrega dos envelopes a Declaração de 
Cumprimento dos requisitos de habilitação, de caráter obrigatório, o Pregoeiro disponibilizará a estes um 
modelo de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado. 
3.1.2 - Havendo a necessidade os documentos de credenciamento poderão ser autenticados no ato da sessão da 
abertura da sessão junto ao Pregoeiro e equipe de apoio; 
3.1.3 - Encaminhamento de cópia autenticada do Registro comercial, no caso de empresa individual ou; Ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, observado as 
exigências do novo Código Civil e da Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores ou; Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício ou; Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
3.1.4 - Fazendo-se representar por proprietário, sócio ou diretor, este deverá comprovar através de cópia 
autenticada de um dos itens 3.1.3, conforme o caso, a condição alegada de representante, e consequente posse 
de poderes para prática de todos os atos inerentes ao certame, juntamente com a cópia autenticada de sua cédula 
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de identidade, ou documento equivalente. 
3.1.5 - Caso a empresa se faça representar por terceiros, deverá apresentar: 
3.1.5.1 - Instrumento procuratório público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório 
e cópia autenticada de um dos itens 3.1.3, conforme o caso, que lhe outorgue poderes específicos para a prática 
de todos os atos inerentes ao certame, juntamente com a cédula de identidade do OUTORGADO; ou 
3.1.5.2 - Cópia autenticada de um dos itens 3.1.3, conforme o caso, juntamente com o Termo de 
Credenciamento constante no anexo IV deste edital; juntamente com a cópia autenticada de sua cédula de 
identidade, ou documento equivalente do CREDENCIADO. 
3.2 - A não apresentação do documento de identidade ou documento equivalente exigido nos itens acima 
acarretará no descredenciamento do representante da empresa licitante. 
3.3 - A licitante que não se fizer representar por credenciado, participando do certame apenas com o envio dos 
Envelopes contendo a Proposta Comercial (ENVELOPE B) e os Documentos Habilitatórios (ENVELOPE C), 
deverá encaminhar pelo menos a Declaração de Enquadramento no regime das MEs e EPPs e Declaração de 
Cumprimento de Requisitos de Habilitação, conforme modelos constante do Anexo V e VI deste edital, sob 
pena de desclassificação. 
3.4 - Na abertura da sessão, os interessados poderão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para 
formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555/00, para a 
prática dos demais atos do certame, conforme item 3 deste Edital. 
3.5 - A Apresentação dos documentos descritos no item 3.1.3. no momento do credenciamento dispensa a 
reapresentação do documento no envelope de documentação habilitatória.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO - (ENVELOPE 
A - opcional), DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - (ENVELOPE B) e OS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO - (ENVELOPE C).
 4.1 - Os envelopes contendo os documentos de Credenciamento (ENVELOPE A - opcional), Proposta 
Comercial (ENVELOPE B) e os Documentos Habilitatórios (ENVELOPE C) que a instruírem, deverão ser 
protocolizados no Protocolo Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-ES no local, dia e hora determinados no 
preâmbulo do Edital, em 3 (três) envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados no fecho, sob pena de 
DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE, a critério do Pregoeiro, conforme o caso. 
4.1.1 - Envelope A deverá conter os documentos de CREDENCIAMENTO, declaração de enquadramento no 
regime de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou micro empreendedor individual - MEI e 
declaração de cumprimento de requisitos de habilitação, contidas nos Anexos IV, V e VI deste edital, ou 
apresentar na forma do ITEM 3.1; 
4.1.2 - Envelope B deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL que atenda a todos os requisitos do ITEM 5 
deste edital, devendo preferencialmente ser apresentada conforme modelo de Proposta Comercial no Anexo III 
deste edital. Deverá ainda integrar o envelope B, sob pena de desclassificação, a declaração de elaboração 
independente de proposta comercial conforme modelo no Anexo VII do Edital;
 4.1.3 - Envelope C deverá conter os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no ITEM 7 deste Edital.

4.2 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa, os dizeres:

À Câmara Municipal de Jaguaré - ES Pregão Presencial: nº 003/2023 Razão Social do Proponente: CNPJ: 
ENVELOPE A - CREDENCIAMENTO
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À Câmara Municipal de Jaguaré - ES Pregão Presencial: nº 
003/2023 Razão Social do Proponente: CNPJ: ENVELOPE B -  
PROPOSTA DE PREÇOS

À Câmara Municipal de Jaguaré - ES Pregão Presencial: nº 003/2023 Razão Social do Proponente: CNPJ: 
ENVELOPE  C - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.3 - A reunião para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Comercial e dos Documentos 
Habilitatórios, será pública, dirigida pelo Pregoeiro Oficial de Câmara Municipal de Jaguaré-ES auxiliado pela 
Comissão de Apoio ao Pregão, e realizada de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e em 
conformidade com este Edital e seus Anexos. 
4.4 - Declarada a abertura da sessão de Pregão pelo Pregoeiro Oficial, dando-se início ABERTURA dos 
envelopes e após o horário designado para protocolo dos envelopes, não mais serão admitidos novos 
proponentes. 
4.5 - Serão abertos todos os envelopes de declarações (ENVELOPE A - opcionais) e propostas comerciais 
(ENVELOPE B) apresentados, sendo feita a sua conferência e rubrica da Equipe de Apoio e posteriormente 
pelo Pregoeiro, às propostas serão disponibilizadas para conferências e rubricas dos Licitantes Credenciados. 
4.5.1 - As Propostas Comerciais serão julgadas conforme disposto posteriormente neste edital e deverão atender 
aos requisitos deste edital. 
4.6 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando nova data e horário para a continuidade da mesma.

5 - DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
5.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL (MAIOR DESCONTO) portanto, a 
proposta deverá ser datilografada ou digitada, apresentada em papel timbrado ou impresso da empresa, sem 
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas devem estar preferencialmente numeradas e 
rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, obedecendo rigorosamente aos termos do edital e do 
Termo de Referência, e dela devem constar:
 5.1.1 - Conter o preço em reais, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital, devendo nos preços 
informados já estar inclusos os impostos, taxas, seguros e garantias, bem como, assim, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedido. 
5.1.1Nas propostas oferecidas para cada lote deverão estar inclusos todos os tributos incidentes sobre a 
execução dos serviços, transportes, fretes, deslocamentos, mão-de-obra e demais despesas incidentes direta ou 
indiretamente no fornecimento do objeto deste Pregão. 
5.1.2 - Indicação da validade, cujo prazo não seja inferior a 90 (NOVENTA) DIAS corridos, a contar da data da 
apresentação da Proposta Comercial, sendo vedada simples manifestação "conforme o edital". Sob pena de 
desclassificação da licitante que não informar a validade de sua proposta. 
5.1.3 - Indicação do Nome ou Razão Social da proponente, informando o endereço completo, telefone, fax e 
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endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como as informações do Representante Legal que assinará o 
Contrato: Nome, qualificação, nº do CPF/MF, Carteira de Identidade, nacionalidade, profissão e cargo na 
empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), para contato.
5.1.4 - DECLARAÇÃO expressa de que nos preços estão incluídos todos os custos, despesas, impostos, fretes e 
outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seu Anexo; 
5.1.5 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA DE PREÇOS, conforme 
modelo contido no Anexo VII deste edital, sob pena de desclassificação da licitante. 
5.1.6 - Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: Instalações, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
5.1.7 - Não será aceita subcontratação para a prestação dos serviços objeto deste edital. 
5.1.8 - DECLARAÇÃO de que dispõem de aparelhos, instalações básicas, materiais, utensílios, equipamentos, 
ferramentas, etc., necessários para a completa realização dos serviços, e que este serão utilizado na execução 
dos serviços sem qualquer ônus adicional para a CML. 
5.1.9 - Oferecer garantia mínima de 90 (noventa) dias os serviços. 
a) Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a Contratada será comunicada e deverá no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da comunicação, providenciar o reparo, sem qualquer ônus 
para a CMJ; 
5.1.10 - O prazo de execução dos serviços será o estipulado na tabela de tempo padrão e indicado em 
orçamento especifico para cada caso, devendo a licitante vencedora atender prontamente as requisições. 
5.1.12 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 
ter mais de um resultado. 
5.1.13 - As propostas deverão apresentar preços compatíveis com o mercado, conforme estabelece o art. 43, 
Inciso IV da Lei nº 8.666/93; 
5.1.14 - Não serão consideradas ofertas não previstas neste Edital ou preços superiores aos praticados, ou 
vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes; 
5.1.15 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
5.1.16 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
5.1.17 - Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
6.1 - Para a apresentação das propostas deverá ser observado o disposto no termo de referência quanto a 
formulação das propostas, que deverá ser apresentada em atenção a fórmula a seguir indicada: 
6.2 - A desistência em apresentar lances verbais implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
6.3 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá o pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 
6.4 - O Pregoeiro conduzirá as rodadas de lances até a apresentação da proposta mais vantajosa que será 
declarada arrematante. 
6.5 - Será assegurada a exclusividade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte e 
Microempreendedor, conforme determina a Lei Complementar 123/2006, em seu art. 44 e Lei complementar nº 
147/2014, art. 47 e 48. 6.8 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas as 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL (MAIOR DESCONTO). 
6.6 - Auxiliado pela Equipe de Apoio o Pregoeiro examinará e emitirá juízo quanto a aceitabilidade observados 
os requisitos do objeto apresentado, bem como o valor proposto pela primeira classificada, e o atendimento os 
requisitos do ITEM 5 deste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
6.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-
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lhe adjudicado o objeto deste Edital e Anexo, pelo Pregoeiro. 
6.8 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a 
todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicada a aquisição/serviços, 
definida no objeto deste Edital e Anexo.
 6.8.1 - Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor 
para que seja obtido preço melhor. 
6.8.2 - No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro Oficial efetuará 
sorteio na própria sessão pública, para definição da ordem de oferta de lances. 
6.9 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá 
constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 
6.10 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexo, 
a Proposta será desclassificada. 
6.11 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em sessão e na proposta 
específica, prevalecerá a da proposta. 
6.12 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e Anexo.

7 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO 
7.1 - Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na forma 
prescrita neste Edital, proceder-se-á à abertura do ENVELOPE C, para análise dos documentos de habilitação 
da(s) proponente(s) classificada(s). 
7.2 - Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos subitens 7.2.1. a 
7.2.7, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS ESPECIFICADOS NAS OBSERVAÇÕES 01 A 11 DO 
ITEM 7.2.7 DESTE EDITAL.

7.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
 7.2.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
7.2.1.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
 7.2.1.3 - No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz,
 7.2.1.4 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
7.2.1.5 - Em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização. 
7.2.1.6 - No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 7.2.1.7 - Os 
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
7.2.1.7 - Alvará de localização da empresa licitante.

7.2.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

 7.2.2.1 - Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial, ou recuperação extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se 
outro prazo não constar do documento. 
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7.2.2.2 - Termos de Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, em cópias 
autenticadas do Livro Diário, do último exercício social encerrado, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, 
que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

7.2.2.2.1 - Se tratando de MEI - Microempreendedor Individual, será indispensável a apresentação do Balanço 
patrimonial 7.2.2.3 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG = 𝐴 𝑡 𝑖 𝑣 𝑜  𝐶 𝑖 𝑟 𝑐 𝑢 𝑙 𝑎 𝑛 𝑡 𝑒  + 𝑅 𝑒 𝑎 𝑙 𝑖 𝑧 á𝑣 𝑒 𝑙  𝑎  𝐿 𝑜 𝑛 𝑔 𝑜  

𝑃 𝑟 𝑎 𝑧 𝑜  𝑃 𝑎 𝑠 𝑠 𝑖 𝑣 𝑜  𝐶 𝑖 𝑟 𝑐 𝑢 𝑙 𝑎 𝑛 𝑡 𝑒  + 𝑃 𝑎 𝑠 𝑠 𝑖 𝑣 𝑜  

𝑁 ã𝑜  𝐶 𝑖 𝑟 𝑐 𝑢 𝑙 𝑎 𝑛 𝑡 𝑒  SG = 𝐴 𝑡 𝑖 𝑣 𝑜  𝑇 𝑜 𝑡 𝑎 𝑙  𝑃 𝑎 𝑠 𝑠 𝑖 𝑣 𝑜  

𝐶 𝑖 𝑟 𝑐 𝑢 𝑙 𝑎 𝑛 𝑡 𝑒  + 𝑃 𝑎 𝑠 𝑠 𝑖 𝑣 𝑜  𝑁 ã𝑜  𝐶 𝑖 𝑟 𝑐 𝑢 𝑙 𝑎 𝑛 𝑡 𝑒  LC = 

𝐴 𝑡 𝑖 𝑣 𝑜  𝐶 𝑖 𝑟 𝑐 𝑢 𝑙 𝑎 𝑛 𝑡 𝑒  𝑃 𝑎 𝑠 𝑠 𝑖 𝑣 𝑜  𝐶 𝑖 𝑟 𝑐 𝑢 𝑙 𝑎 𝑛 𝑡 𝑒

 7.2.2.4 - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os 
riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

7.2.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
7.2.3.1 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela 
Caixa Econômica Federal. 
7.2.3.2 - Comprovação de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da 
Secretaria da Receita Federal, unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

E&L Produções de Software LTDASistema de Compras, Licitações e Contrato Page 7 of 50



Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Nacional - conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014). 
7.2.3.3 - Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao 
domicílio ou sede do proponente. O proponente com Filial no município de Jaguaré-ES fica obrigado a fornecer 
a certidão relativa a esta Filial, para o atendimento deste item. 
7.2.3.4 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente 
ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado. 
7.2.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no sítio eletrônico do Tribunal Superior 
do Trabalho: www.tst.gov.br em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do Tribunal 
Superior do Trabalho nº 1470/2011.

8 - DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
8.1.1 - Os PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS deverão ser direcionados ao Pregoeiro do Certame, por meio 
eletrônico para o e-mail: clc.jaguare@gmail.com <mailto:clc.jaguare@gmail.com> ou ainda entregue ao Setor 
de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, no endereço indicado no Preâmbulo, de 
segunda a sexta-feira no horário de 12:00 h às 18:00h. 
8.1.2 - As IMPUGNAÇÕES ao Edital de Licitação, e suas razões, DEVERÃO SER PROTOCOLIZADAS NO 
PROTOCOLO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL, no endereço indicado no Preâmbulo, de segunda a sexta 
feira no horário de 12:00 h às 18:00h. 
8.1.3 - Não serão aceitos envelopes enviados via correio. 
8.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas) a partir do 
recebimento da mesma. 
8.3 - Se acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada e publicada nova data para a realização do 
certame. 
8.4 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 
8.5 - É vedada a licitante a utilização de recurso ou impugnação sem qualquer fundamento ou de natureza 
meramente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento, 
poderá a comissão de licitação ou, se for o caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes, 
bem como aplicar penalidade.
 8.6 - As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos; 
8.7 - Para fins de identificação para interposição da impugnação citada no item anterior, o impugnante deverá 
juntar a cópia do contrato social consolidado, devidamente autenticado quando este for um dos sócios, ou 
instrumentos procuratório público ou particular, com firma reconhecida em cartório e cópia autenticada do 
contrato social consolidado.
 8.8 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos 
do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

9 - DOS RECURSOS
 9.1 - Declarado o(s) vencedor (ES), qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
9.3 - As razões do recurso e/ou do contra recurso deverão ser protocoladas junto ao protocolo geral e desta 
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Câmara Municipal. 
9.4 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 
9.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.6 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.
 9.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Câmara Municipal de 
Jaguaré-ES, no Setor de Licitações e Contratos.
9.8 - Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax, correios e/ou e-mail e vencidos os 
respectivos prazos legais.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
10.1 - O licitante vencedor será convocado pela Administração para assinatura do termo de contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito de contratação 
conforme nos estipulado art. 64 e 81 da Lei nº 8.666/93. 

10.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.2.1 - Entregar os materiais e realizar os serviços conforme estabelecido no contrato e de acordo com as 
necessidades da CMJ, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa; 
10.2.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
10.2.3 - Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento 
do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho; 
10.2.4 - Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou 
omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, 
remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados; 
10.2.5 - Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, 
bem como seguros, desde que resultantes da contratação com a Câmara; 
10.2.6 - Credenciar, junto a Câmara Municipal de Jaguaré-ES, um representante para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
10.2.7 - Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais/serviços a serem entregues, 
devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar 
os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos 
do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 
10.2.8 - Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação 
vigente. 
10.2.9 - Entregar os materiais e a execução dos serviços de acordo com as condições e prazos propostos; 
10.2.10 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante; 
10.6.11 - Executar o atendimento das Ordens de Serviços e Manutenções - OSM, que poderão ser enviadas por 
e-mail pela Contratante, realizando com pessoal qualificado, mediante emprego de técnica e ferramental 
adequados. Sempre informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir 
as atividades conforme o estabelecido. 
10.2.12 - Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de 
acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações da Contratante, conforme documentos 
integrantes do contrato e rigorosa observância aos demais detalhes e Ordens de Serviços e Manutenções pela 
Câmara Municipal de Jaguaré-ES, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que 
seja necessária à perfeita execução do atendimento. 
10.2.13 - Realizar conforme a orientação do fabricante os serviços de inspeção de qualidade das peças a serem 
fornecidas e nos serviços a serem executados. 
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10.2.14 - Fornecer toda documentação técnica necessária para a perfeita administração e acompanhamento do 
Contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços, códigos e rotinas de operação, planos de manutenção 
recomendados pela fábrica, tabelas de tempo de serviço e reparos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após a solicitação formal. 
10.2.15 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados, 
representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, a Contratante, ou à livre iniciativa, inclusive aos 
decorrentes de serviços prestados ou peças fornecidas com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das 
garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 
10.2.16 - Responsabilizarem-se integralmente pelos equipamentos recebidos, obrigando-se à reparação total da 
perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal 
responsabilidade a terceiros, desde o momento do recebimento do equipamento para orçamento até a entrega do 
bem a Contratante.
10.2.17 - No atendimento o equipamento deverá estar (sendo instalado e/ou reinstalado) em local apropriado, 
de modo que ofereça segurança, deixando-as livres ao máximo livre de intempéries.
 10.2.18 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações obrigam-
se prontamente a atender. 
10.2.19 - Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias, inclusive os equipamentos e 
acessórios, causadas por seus empregados, não se eximindo ou transferindo a sua responsabilidade à 
Contratante, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666/93. E 
deverá se responsabilizar por todas as despesas diretas ou indiretas na execução do contrato, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, 
ficando a CMJ isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; deste contrato, devendo arcar com o 
ônus irrestrito de sua manutenção; 
10.2.20 - A fiscalização da execução dos serviços constantes do objeto ficará sob a responsabilidade de servidor 
designado, e o não atendimento de quaisquer das obrigações implicará em advertência que, caso não atendidas 
a contento, poderão implicar na rescisão do contrato. 
10.2.21 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de referência, edital e contrato. 

11 - PRAZOS E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
11.1 - A Contratante solicitará a manutenção por meio de "ORDEM DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO - 
OSM" expedida pelo Setor de Compras, assinada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato, informando o 
setor/gabinete/sala a ser atendido, assim como detalhamento do equipamento e do problema detectado. 
Somente com a "OSM" a Contratada poderá realizar qualquer tipo de manutenção em equipamento. Podendo 
esta ser encaminhada fisicamente e ou por e-mail. 
11.2 - A contratada deverá encaminhar os profissionais ao local de destino, e realizar avaliação, e quando 
houver a necessidade de remoção do aparelho para a oficina própria, deverá fazê-lo comunicando sempre ao 
Gestor e ou Fiscal do Contrato. 
11.3 - A Contratante solicitará à Contratada, caso seja necessário (caso a caso) um orçamento prévio que deverá 
ser por esta preparado de forma detalhada, abrangendo nome, código e quantidade de peças, número de horas 
de serviços a serem executados (de acordo com a tabela do fabricante), bem como prazo para realização dos 
serviços, para a avaliação do Gestor e ou Fiscal do Contrato, visto que conforme legislação, o custo benefício 
não pode ser maior que determinado percentual atual do valor do bem. Caso não seja aprovado, o aparelho em 
questão deverá ser condenado, em parcial ou integral. 
11.3.1 - A Contratante poderá recusar a avaliação, pedir sua revisão ou aceitá-la parcialmente, comprometendo-
se a Contratada a executar ou fornecer o que for aprovado no todo ou em parte. 
11.4 - A contratada deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, por técnicos 
especializados, devidamente treinados, uniformizados, identificados e habilitados a manter os equipamentos 
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devidamente ajustados e em perfeitas condições de funcionamento e de segurança, a exemplo dos a seguir 
enumerados, sempre que necessário ou solicitado, conforme tipos de manutenções necessários, conforme 
Termo de referência (Anexo I).
11.5 - A contratada deverá executar rigorosamente as rotinas de manutenção preventiva recomendadas pelo 
fabricante, procedendo às inspeções, limpeza, ajustes e lubrificações necessários, com base nas características 
técnicas e uso do equipamento, não sendo permitidas variações, modificações ou adaptações de qualquer 
natureza, salvo se devidamente apresentadas e aprovadas pela CMJ; incluindo o reparo e a substituição com 
fornecimento de peças e partes genuínas do fabricante; 
11.6 - Todo atendimento a se realizar fora do horário de expediente da CMJ deverá ser programado e 
autorizado (podendo ser acompanhada) pelo Gestor ou Fiscal do Contrato. 
11.7 - A contratada deverá refazer às suas custas, em prazo a ser acordado, todos os serviços e manutenções que 
apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras irregularidades constatadas pela Contratante, 
inclusive com reposição de peças danificadas durante a manutenção; 
11.8 - Após iniciada, toda manutenção deverá ser concluída, mesmo que isto implique em ultrapassar o horário 
normal de trabalho da equipe/Contratada; caso não seja possível a finalização, a Contratada deverá acordar a 
continuidade do atendimento para o próximo dia útil junto ao setor ou ao fiscal. 
11.9 - O quadro de servidores da contratada deverá permanecer com uniformes completos, devidamente 
identificados, e utilizar nos atendimentos todos os equipamentos de segurança necessários à execução das 
tarefas, sendo de sua responsabilidade exclusiva a observância integral das disposições legais pertinentes à 
segurança e medicina do trabalho, bem como toda a legislação correlata em vigor ou que vier a ser criada, 
inclusive medidas ou disposições expedidas pela CMJ. 
11.10 - A contratada deverá responsabilizar-se pela guarda da sucatagem dos materiais substituídos, sendo que 
os mesmos deverão ser devolvidos/entregues ao Departamento de Patrimônio. Nunca deverão ser descartados 
sem autorização.
11.11 - Todos os serviços e manutenções a serem executados deverão obedecer às Normas Brasileiras da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em conformidade com a ANVISA (Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária); e referências a ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating end Air 
Conditioning Engineer), e outras vigentes.
 11.12 - Não serão permitidas variações, modificações ou adaptações de qualquer natureza nos equipamentos, 
salvo se devidamente aprovadas por escrito pela Contratante; 
11.13 - A contratada deverá dispor dos equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, 
devendo os equipamentos elétricos, se houver serem dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à 
rede elétrica; 
11.14 - Após quaisquer trabalhos a Contratada deverá recolocar, rigorosamente em seus devidos lugares, todos 
os equipamentos e/ou materiais removidos; 
11.15 - A contratada deverá apresentar sempre que solicitado um relatório completo, descrevendo os 
procedimentos dos trabalhos executados conforme exigências e necessidades ensejadas. Assim como a 
apresentação de qualquer outro documento que o Gestor e ou Fiscal do Contrato necessite. 
11.16 - Sempre que solicitado pela Contratante, e sempre que houver majoração na tabela de preços do 
fabricante, a Contratada deverá fornecer tabela de preços das peças utilizadas, ou substituídas praticados no 
balcão da licitante ou a tabela de preços atualizada sugeridos pelo fabricante das peças, cujas tabelas servirão de 
base para verificação do preço da peça e aplicação do desconto sobre estas, sendo que, na não apresentação da 
tabela prevalecerá os preços praticados no mês anterior ou os praticados no mercado local, ou outro método 
legal, ou ainda os preços cadastrados no SIASG/ SISPP - Sistema de Preços Praticados, do Governo Federal 
(deverá ser fornecido pela Contratada)
11.17 - Quando não houver nenhuma possibilidade de conserto para o equipamento ora solicitado, e o mesmo 
for considerado irrecuperável/sucata, a empresa deverá emitir um laudo descrevendo o defeito e motivo da 
impossibilidade de reparo, em papel caracterizado com os dados da empresa e assinado pelo responsável. 
11.18- Antes do fechamento do faturamento de qualquer período, a Contratada deverá emitir relatório, 

E&L Produções de Software LTDASistema de Compras, Licitações e Contrato Page 11 of 50



Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

conforme modelo a ser disponibilizado pela Contratante, contendo cada "OSM", a descrição dos locais 
atendidos, os serviços e peças registrados nos atendimentos, assim como os valores por "OMS".
11.19 - Após conferência pela Contratante quanto ao relatório dos atendimentos das "OSM" a Contratada 
deverá emitir Nota Fiscal/Fatura. Caso necessário a Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes às multas ou indenizações devidas pela Contratada, de acordo com os termos do edital e 
contrato, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexada a comprovação da quitação 
com o INSS, FGTS e outros de acordo com a legislação em vigor, além das demais certidões necessárias e 
solicitadas.
11.20 - A Contratada deverá atender as solicitações da Contratante, com o fornecimento dos documentos 
necessários para conferências e realização do pagamento das faturas. 
11.21 - Caso a Contratada não forneça e ou atenda as solicitações da Contratante, conforme contrato, a 
Contratante se reserva o direito de suspender o pagamento a Contratada até que os problemas detectados ou 
falhas encontradas sejam sanadas. 
11.22 - O contratado deverá atender às solicitações agendadas somente pela CMJ, deslocando-se até o local 
determinado e prestar o serviço necessário. Quando houver necessidade de deslocamento do equipamento para 
a oficina do contratado, este deverá também comunicar ao setor competente para que seja autorizado a 
transportar o bem público.

12. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 - Se o licitante desistir de sua proposta ou não a mantiver após a abertura dos envelopes de proposta de 
preço, negar-se a firmar o Contrato oriundo deste Edital, falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem 
de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública. 
12.1.1 - Advertência - nos casos de: 
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 
12.1.2 - Multa - nos seguintes casos e percentuais: 
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três 
décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
 b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% 
(quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou 
rescisão contratual;
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente 
e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta; 
d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta; 
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente. 
12.1.2.1 - As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o 
caso. 
12.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração: 
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 30 (trinta) dias: até 03 
(três) meses;
 b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente 
e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano; 
c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) 
dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano; 
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d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos; 
e) 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 poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 
12.1.3.1 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de 
inidoneidade será declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida.
12.2 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade 
será declarado em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Presidente da 
Câmara Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato. 
12.3 - Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 
intimação. 
12.4 - O recurso será dirigido à autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis. 
12.5 - Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado 
a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato. 
12.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1 - As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária própria consignada no 
Orçamento da Câmara Municipal de Jaguaré-ES para o exercício de 2023 e subsequentes, a saber: 

190 - CÂMARAS MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
19  - Câmaras municipal de Jaguaré
19019.0103100332.113 - Manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas.
Ficha: 0000020

13.2 - Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato serão emitidas Notas de Empenho, à conta 
das dotações especificadas nesta cláusula.

14 - DO CONTRATO 
14.1 - Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis 
nº 10.520/2002 e 8.666/1993. 
14.2 - O licitante vencedor será convocado pela Administração para assinatura do termo de contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito de contratação 
conforme nos estipulado art. 64 e 81 da Lei nº 8.666/93. 
14.3 - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão contida no 
instrumento contratual.

15 - DO PAGAMENTO 

15.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, através de 
"Ordem Bancária".

15.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da: CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES, Rua 
Constante Casagrande nº 299, Centro, Jaguaré - ES, CNPJ: 31.787.922/0001-14.

15.1.2. Deverão constar no corpo da nota fiscal, as informações pertinentes a licitação.
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15.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do Art. 5º, da Lei nº 8.666/93, 
os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do Art. 
24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis e os demais 30 (trinta) dias, contados da 
data da apresentação da nota fiscal e/ou fatura correspondente a material entregue e aceito.

15.3. Após, será paga multa financeira nos seguintes termos:

VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:

VM = Valor da multa financeira;

VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso; ND = Número de dias em atraso.

15.4. Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital e 
que no concerne a proposta de preço e a habilitação.

15.4.1 - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/boleto 
de serviço os seguintes documentos: a) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais;
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
c) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da CONTRATADA;
e) Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). f) Requerimento de 
pagamento com Nome e CNPJ da empresa, n° da nota fiscal e período da realização do serviço.

15.5 - Para a formalização do pagamento, o Departamento de Almoxarifado e o Fiscal do Contrato atestará a 
entrega do material para após enviar a fatura para liquidação e pagamento.
15.6 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de credenciamento e 
acolhido nos documentos de habilitação. 
15.7 - Qualquer alteração feita no contrato social da empresa vencedora, ato constitutivo ou estatuto que 
modifique as informações registradas na contratação, deverão ser comunicados à Câmara Municipal de Jaguaré-
ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 
15.8 - Para a formalização do pagamento, o Fiscal do Contrato atestará a execução do serviço, para após enviar 
a fatura para liquidação e pagamento.

16 - DO REAJUSTE 
16.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 
propostas. 
16.2 - A CONTRATADA deverá requerer o reajuste, se assim entender necessário, após o transcurso de 01 
(um) ano, contados da apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, nos termos do 
artigo 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93. 
16.3 - O índice a ser utilizado para o reajuste será o INPC/IBGE ou por outro índice oficial que vier substituí-
lo, acumulado durante o período. 
16.4 - O reajuste aqui mencionado será realizado por apostilamento.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 - É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
17.2 - Fica assegurado à Câmara Municipal o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
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legislação vigente. 
17.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara 
Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
17.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.
17.5 - Após a apresentação das propostas no credenciamento, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
17.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e locais anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
17.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de Jaguaré-
ES. 
17.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de pregão. 
17.9 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
17.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 
seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito e protocolado, ao Pregoeiro.
17.11 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 
17.12 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução dos serviços. 
17.13 - A devolução dos envelopes "HABILITAÇÃO" para as empresas não vencedoras da licitação ocorrerá 
após a formalização do contrato, mediante recibo assinado pelo representante da empresa, e, se em até 10 (dez) 
dias após a publicação do Resumo do Contrato não houver ocorrido a retirada dos envelopes os mesmos 
poderão ser destruídos. 
17.14 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 
o processo, prevalecerá as deste Edital. 
17.15 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520/2002, e do Decreto 
nº 3.555, publicado no D.O.U. De 09 de agosto de 2.000, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e pela Lei Complementar nº 123/2006. 
17.16 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será a Comarca de Jaguaré- ES, com exclusão 
de qualquer outro.

Jaguaré - ES, 24 de fevereiro de 2023.

EDSON SEBASTIÃO SOPRANI
Presidente da Câmara de Jaguaré/ES

JOÃO DANIEL FALQUETTO
Secretário Geral
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Pregão Presencial nº 003/2023

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO.
Este Termo de Referência estabelece as características básicas e as condições para Contratação de empresa 
especializada para a realização de serviços de desinstalação, instalação, manutenção preventiva e corretiva, em 
aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, de acordo com as 
especificações, quantitativos e detalhamentos ao final deste Termo.
1.1 - Se faz necessário que a empresa contratada tenha a seguinte qualificação técnica para a realização dos 
serviços acima descritos:
a) Registro ou Inscrição, da empresa e do responsável técnico (Engenheiro Mecânico ou tecnólogo ou técnico 
de 2º grau da modalidade mecânica), no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura- CREA, 
ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT.
2 - JUSTIFICATIVA.
2.1 - A Contratação de empresa especializada, para o objeto acima descrito se faz necessária, pois necessitamos 
de um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter um 
ambiente satisfatório para o desempenho dos servidores na realização de suas atividades, bem como no 
atendimento à população que necessita frequentar esta casa de Leis, bem como propiciar PLENÁRIO 
devidamente climatizado para a realização das sessões.
Ademais, recentemente foi deito reforma no prédio do legislativo municipal, e alguns aparelhos tiveram que ser 
relocados, sendo necessárias novas instalações.
2.2 - Assim, a manutenção preventiva se faz necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em 
boas condições de utilização, com a manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes 
dos sistemas de climatização, de forma a garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde 
dos ocupantes de ambientes climatizados.
2.3 - Já a manutenção corretiva justifica-se pelo fato da Câmara não dispor de mão de obra especializada, em 
seu quadro de servidores, para a realização desse serviço, bem como para resolver qualquer problema que os 
aparelhos venham a apresentar, como defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização, etc.
2.4 - A desinstalação e instalação consistem em retirar um aparelho de determinada sala e instalar em outra, 
bem como se fará necessária algumas instalações, haja vista que devido à reforma, alguns foram desinstalados e 
encontram - se fora do local assim como poderá ter a necessidade de desinstalação e instalação do aparelho para 
realização das limpezas e correções necessárias.
2.5 - Para finalizar, se não dispormos da contratação referida, não teremos a celeridade necessária para a 
correção de defeitos apresentados, além de incorrermos com maiores custos em virtude de termos que contratar 
os serviços de forma emergencial.
3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
3.1 - O presente processo se enquadra como Dispensa de Licitação, conforme prevê o art. 24, II e aplica-se à 
execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/1993, bem como a lei nº 5.383, 
de 18 de março de 1997.
4 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
4.1 - O prazo para o início da prestação dos serviços, pela empresa CONTRATADA, será no máximo de 05 
(cinco) dias, a partir da expedição da ordem inicial de serviço e fornecimento.
4.2 - Considera-se MANUTENÇÃO PREVENTIVA toda ação sistemática de controle e monitoramento, com o 
objetivo de reduzir ou impedir falhas no funcionamento de equipamentos. Neste documento, este tipo de 
manutenção compreende os aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, devendo para tanto, ser observado o 
seguinte ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA:
a) Desinstalação e Reinstalação dos equipamentos;
b) Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja;
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c) Verificar a operação de drenagem de água da bandeja
d) Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico;
e) Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;
f) Lavar bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e 
corrosivos;
g) Limpeza do evaporador e condensador, através do jateamento de água, incluindo-se a retirada de 
incrustações, assim como desobstrução de drenos e sistemas de escoamento;
h) Limpar o gabinete condicionador;
i) Verificar e limpar os filtros de ar, verificar e eliminar frestas dos filtros;
j) Limpar o elemento filtrante;
k) Verificação e correção do gás refrigerante;
l) Colocação de óleo lubrificante;
m) Verificação da pressão, temperatura e termostato;
n) Verificação de voltagem e amperagem;
o) Verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos.
4.3 - Considera-se MANUTENÇÃO CORRETIVA àquela que visa reparar todos os defeitos, falhas ou 
irregularidades detectadas, restabelecendo o pleno funcionamento dos equipamentos.
Parágrafo Único: caso seja necessário realizar a substituição de alguma peça ou componente para efetivação da 
correção de problemas específicos que sejam averiguados apenas nesse procedimento de manutenção, a 
empresa contratada deverá listar esses itens, encaminhar o mais breve possível para o setor de compras da 
Câmara Municipal para que o mesmo providencie a aquisição específica, através de outro processo exclusivo, 
visto que os mesmos não estão previstos na presente contratação, ou seja, estando contratada, apenas a 
prestação dos serviços e não o fornecimento de peças e/ou componentes. Por não ter exatidão da eventual 
necessidade.
4.4 - Para os aparelhos de ar condicionado de 12.000, 18.000, 22.000 30.000 e 60.000 Btu`s, a prestação dos 
serviços de manutenção deverão ser semestral, para as cortinas de ar, a prestação dos serviços de manutenção 
deverão ser anual.
4.5 - Para o Fornecimento do material, o mesmo deverá ser feito a partir da emissão e recebimento da 
autorização de fornecimento. Devidamente assinada pelo responsável, devendo a empresa realizar o 
fornecimento no prazo devido e em seguida deverá emitir a Nota Fiscal, que após revisão serão pagos, 
isentando obrigações futuras para este item.
5 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS.
5.1 - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário.
5.2 - A Contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, 
fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente elétrica, 
medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva descritos neste Termo de Referência e demais anexos.
5.3 - No preço da manutenção preventiva deverão estar incluídos todos os valores relativos à utilização de itens 
necessários.
5.4 - Não estão inclusos neste Contrato a aquisição de peças que não sejam de natureza do serviço e/ou 
manutenção.
5.5 - Todas as peças e componentes que estiverem avariados, desgastados acima do nível de tolerância ou 
comprometendo o bom desempenho do equipamento deverão ser listadas e encaminhadas formalmente ao setor 
de compras desta Câmara Municipal para que possa proceder a aquisição em processo exclusivo para essa 
finalidade.
6 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA.
6.1 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os 
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materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários especificados neste Termo de Referência;
6.2 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por qualquer dano causado aos aparelhos descritos neste Termo, 
no item 17 - RELAÇÃO DOS APARELHOS e 17.1 SEUS QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS, pertencente à CONTRATANTE em decorrência da má realização dos serviços ou utilização de 
produtos ou equipamentos inadequados.
6.3 - A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos, nas 
quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços;
6.4 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á perante aos órgãos reguladores e fiscalizadores do governo 
municipal, estadual e federal, por todas e quaisquer irregularidades cometidas no uso de materiais, 
equipamentos e instalações à disposição da mesma.
6.5 - Responsabilizar-se integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente e submeter-se à 
fiscalização, através do fiscal do Contrato, que acompanhará a execução dos serviços, em conformidade com o 
contrato.
6.6 - Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à contratante e/ou 
a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.
6.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei.
6.8 - Apresentar à Câmara, ao final de cada prestação de serviços as Notas Fiscais emitidas no período, às 
certidões que comprovem a regularidade necessária.
7 - DA VIGÊNCIA.
7.1 - A presente contratação terá vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado conforme Legislação.
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
8.1 - Exercer a fiscalização da execução desse objeto, através do Fiscal do Contrato, na forma prevista pela Lei 
Federal n.8.666/93.
8.2 - Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas na execução do 
contrato.
8.3 - Exigir da contratada o fiel cumprimento do Contrato ou equivalente, bem como zelo na prestação dos 
serviços.
8.4 - Prestar as informações e esclarecimentos necessários à Contratada para que esta possa realizar os serviços 
dentro do prazo e normas estabelecidas no instrumento de contrato ou equivalente.
8.5 - Efetuar o pagamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da Nota Fiscal, 
após, devidamente certificada e atestada, ficando condicionado ao cumprimento dos critérios do contrato e aos 
procedimentos burocráticos.
8.6 - O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento os critérios da prestação de serviço desse 
contrato e aos procedimentos burocráticos.
9 - SUBCONTRATAÇÕES.
9.1 - A contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste contrato, 
sem prévia autorização por escrito da Câmara.
10 - FISCALIZAÇÃO.
10.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor designado para esse fim.
11 - DA GARANTIA DO OBJETO.
11.1 - A CONTRATADA deve se responsabilizar pela qualidade e eficiência do (s) objeto (s) da contratação, 
devendo arcar com qualquer custo relacionado com falhas na execução do(s) mesmo (s). Devendo para tanto, 
assegurar que os aparelhos funcionem perfeitamente após a cada manutenção, necessitando para isso, de 
atestado EXCLUSIVO confirmando o pleno funcionamento pelo fiscal de contratos e em caso negativo, que a 
empresa se prontifique imediatamente na solução da eventualidade, caso contrário implicará no não 
recebimento, bem como nas sanções e/ou penalidades previstas em Lei.
12 - DAS SANÇÕES.
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12.1 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções:
a) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o valor da proposta apresentada, nos casos de: 
descumprimento do prazo estipulado no Termo Contratual para a retirada da Ordem de Fornecimento; atraso 
quanto ao prazo de entrega do serviço ou pela recusa em prestar o serviço objeto deste Contrato, calculada pela 
fórmula:
M = 0,05 x C x D
Tendo como correspondente: M
= valor da multa
C = valor da obrigação, e;
D = número de dias em atraso
b) Impedimento do direito de licitar e contratar com o a Câmara Municipal de Jaguaré - ES por um período de 
até 02 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento falso;
c) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de licitar ou 
contratar;
d) Caso a CONTRATADA se recuse a retirar a Ordem de Serviço, a prestar o serviço objeto deste Contrato, 
aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei nº 10.520/2002, devendo as empresas remanescentes ser 
convocadas na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances.
13 - DA RESCISÃO.
13.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento.
13.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, ou prazos;
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da conclusão dos 
serviços, nos prazos estipulados;
IV - O atraso injustificado no início da prestação de serviços;
V - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 
8.666/1993;
IX- A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
X - A dissolução da sociedade;
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato;
XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato;
XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos 
serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; e.
XV - A supressão, por parte da Administração, dos fornecimentos, acarretando modificação do valor inicial do 
contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
13.2.1 - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de 
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justificativa fundada assegurada o contraditório e a ampla defesa.
13.3 - A rescisão do contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do 
item 10.1.
II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a administração; e.
III - Judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo único - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré - ES.
14 - DA PUBLICAÇÃO.
14.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município (diário oficial da 
AMUNES), dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, correndo a 
despesa por conta do contratante.
15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
15.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
190 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
19  -  Câmara Municipal de Jaguaré - ES 
Elemento de Despesa: 33903900000
Ficha: 0000020 (outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica)
16 - DO FORO.
16.1 - Fica eleito o foro da cidade de Jaguaré/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que 
não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
16.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, depois de lido e achado 
conforme.

17 - RELAÇÃO DOS APARELHOS.

 MODELO  CAPACIDADE N. PATRIMONIO

AR SPLIT 22000 BTUS 603

AR SPLIT 22000 BTUS 604

AR SPLIT 22000 BTUS 605

AR SPLIT 22000 BTUS 602
AR SPLIT 12.000 BTUS 598

AR SPLIT 12.000 BTUS 599

AR SPLIT 18.000 BTUS 600

AR SPLIT 18.000 BTUS 601
AR SPLIT 30.000 BTUS 606

AR SPLIT 24.000 BTUS 842

AR SPLIT 22.000 BTUS 843

AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 Btus 775

AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 Btus 776
AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 Btus 777

CORTINA DE AR 90 CM 175W 779

CORTINA DE AR 90 CM 175W 781
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17.1 - Quantitativos e Descrição dos Serviços.

RESUMO

 OBJETO QUANTIDADE DE 
APARELHOS

QUANT. DE 
MANUTENÇÕES 
(NO PERIODO 
DE 12 MESES)

 PERIODICIDADE

Ar condicionado tipo Split 12.000 
Btu'S

2 4 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo Split 18.000 
Btu'S

2 4 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo Split 22.000 
Btu'S

5 10 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo Split 24.000 
Btu'S

1 2 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo Split teto 
30.000 Btu'S

1 2 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo Split teto 
60.000 Btu'S

3 6 ANUAL

TOTAL 14 28

 OBJETO QUANTIDADE DE 
APARELHOS

QUANT. DE 
MANUTENÇÕES 
(NO PERIODO 
DE 12 MESES)

 PERIODICIDADE

Retirada e reinstalacao de ar 
condicionado: prestação de 
serviços de desinstalação e 
realocação de aparelho de ar 
condicionado, de diversas 
potencia com fornencimento 
de materiais e insumos.

15 15 ANUAL
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Manutenção de Cortina de ar 
90 cm remoção e reintalação 
do equipamento, verificar e 
eliminar sujeira, danos e 
corrosão do gabinete; verificar 
a vedação dos paineis de 
fechamento do gabinete; 
verificar e limoar o sistema de 
ar; verificação de voltagem e 
amperagem; verificação dos 
circuitos.

03 04 ANUAL

Conforme prevê o presente Termo, os serviços que deverão ser compreendidos para a presente contratação 
serão os seguintes:
a) Desinstalação e Reinstalação dos equipamentos;
b) Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja;
c) Verificar a operação de drenagem de água da bandeja
d) Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico;
e) Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;
f) Lavar bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxastes e 
corrosivos;
g) Limpeza do evaporador e condensador, através do jateamento de água, incluindo-se a retirada de 
incrustações, assim como desobstrução de drenos e sistemas de escoamento;
h) Limpar o gabinete condicionador;
i) Verificar e limpar os filtros de ar, verificar e eliminar frestas dos filtros;
j) Limpar o elemento filtrante;
k) Verificação e correção do gás refrigerante;
l) Colocação de óleo lubrificante;
m) Verificação da pressão, temperatura e termostato;
n) Verificação de voltagem e amperagem;
o) Verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos.
Caso seja necessário realizar a substituição de alguma peça ou componente para efetivação da correção de 
problemas específicos que sejam averiguados apenas no procedimento de manutenção, a empresa contratada 
deverá listar esses itens, encaminhar o mais breve possível para o setor de compras da Câmara Municipal para 
que o mesmo providencie a aquisição específica, através de outro processo exclusivo, visto que os mesmos não 
estão previstos na presente contratação, ou seja, estando contratada, apenas a prestação dos serviços e não o 
fornecimento de peças e/ou componentes. Por não ter exatidão da eventual necessidade.
Para os aparelhos de ar condicionado de 12.000, 18.000, 22.000, 24.000 e 60.000 Btu`s, a prestação dos 
serviços de manutenção deverão ser semestral, bem como, as cortinas de ar, também deverão ser semestral, 
conforme tabela anterior.
Para o Fornecimento do material (suportes de condensador), o mesmo deverá ser feito a partir da emissão e 
recebimento da autorização de fornecimento. Devidamente assinada pelo responsável. Devendo a empresa 
realizar o fornecimento no prazo previsto, emitir a Nota Fiscal e após atestado do Fiscal de Contratos, irá 
recebê-los, não implicando obrigações futuras para este item.
A desinstalação e reinstalação dos aparelhos de ar condicionado e da cortina de ar, bem como, a instalação do 
suporte para condensadora de ar será de acordo com a necessidade desta Casa de Leis.

Câmara Municipal de Jaguaré - ES, 24 de fevereiro de 2023.
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João Daniel Falquetto
Secretário Geral

Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00000308
Remoção e reinstalação do equipamento, verificar e
eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na
moldura da serpentina e na bandeja; verificar a
operação de drenagem de agua da bandeja; verificar o
estado de conservação do isolamento termo acústico

SERV 4,0000Manutenção de ar condicionado 12.000 btus

00002 00000309
Remoção e reinstalação do equipamento, verificar e
eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na
moldura da serpentina e na bandeja; verificar a
operação de drenagem de agua da bandeja; verificar o
estado de conservação do isolamento termo acústico;

SERV 4,0000Manutenção de ar condicionado 18.000 btus

00003 00000310
Remoção e reinstalação do equipamento, verificar e
eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na
moldura da serpentina e na bandeja; verificar a
operação de drenagem de agua da bandeja; verificar o
estado de conservação do isolamento termo acústico;

SERV 10,0000Manutenção de ar condicionado 22.000 btus

00004 00000454
Remoção e reinstalação do equipamento, manutenção -
verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão do
gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja;
verificar a operação de drenagem de agua da bandeja;
verificar o estado de conservação do isolamento termo
acústico;

SERV 2,0000Manutenção de ar condicionado 24.000 btus

00005 00000311
Remoção e reinstalação do equipamento, verificar e
eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na
moldura da serpentina e na bandeja; verificar a
operação de drenagem de agua da bandeja; verificar o
estado de conservação do isolamento termo acústico;

SERV 2,0000Manutenção de ar condicionado 30.000 btus

00006 00000312
Remoção e reinstalação do equipamento, verificar e
eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na
moldura da serpentina e na bandeja; verificar a
operação de drenagem de agua da bandeja; verificar o
estado de conservação do isolamento termo acústico;

SERV 6,0000Manutenção de ar condicionado 60.000 btus

00007 00000313
Remoção e reinstalação do equipamento, verificar e
eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete; verificar
a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;
verificar e limpar o sistema de ar; verificação de
voltagem e amperagem; verificação dos circuito

SERV 4,0000Manutenção de cortina de ar 90 cm

00008 00000455
prestação de serviços de desinstalação e realocação de
aparelho de ar condicionado, de diversas potencias
com fornencimento de materiais e insumos.

SERV 15,0000RETIRADA E REINSTALACAO DE AR
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MINUTA DO CONTRATO Nº XXXX / 2023

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, QUE 
ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES E DE OUTRO LADO A 
EMPRESA "VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, EM CONFORMIDADE COM O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2023.
Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado a Câmara Municipal de Jaguaré-ES, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Constante Casagrande, nº 299, CEP 29.950,000, centro, 
Jaguaré-ES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.787.922/0001-14, ato representado por seu Presidente, Exmº. Sr. 
EDSON SEBASTIÃO SOPRANI, neste instrumento denominado simplesmente CONTRATANTE e, do 
outro, a empresa , estabelecida à , devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº , representada  legalmente neste ato 
pelo Sr (a) , portador(a) do CPF (MF) n° , RG Nº , adiante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo 
em vista o julgamento datado de , referente ao Pregão Presencial de Nº 003/2023, devidamente homologado 
pela Câmara Municipal de Jaguaré-ES, no processo Nº 0014/2023, têm entre si, justos e contratados, sob a 
forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para Contratação de 
empresa especializada para a realização de serviços de desinstalação, instalação, manutenção preventiva 
e corretiva, em aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, 
conforme especificações, quantitativos e detalhamentos descritos na Cláusula Nona, bem como no 
Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.1 - A empresa contratada, deverá estar apta a desenvolver todas as atividades exigidas para a 
execução do objeto deste contrato e para tanto deverá possuir Registro ou Inscrição, da empresa e 
do responsável técnico (Engenheiro Mecânico ou tecnólogo ou técnico de 2º grau da modalidade 
mecânica), no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura- CREA, ou Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta no regime de empreitada por preço unitário, 
nos termos da lei federal no 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 

4.1 - O valor Global do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxx, que serão pagos conforme a 
execução dos serviços de acordo com o detalhamento periódico previsto no anexo único do 
presente termo, mediante apresentação de Nota Fiscal.

4.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles impostos, taxas, direitos 
trabalhistas, encargos sociais, seguros e transportes, necessárias à perfeita conclusão do objeto 
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licitado que por ventura venha a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços.
 
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO OBJETO 

5.1 - A CONTRATADA deve se responsabilizar pela qualidade e eficiência do (s) objeto (s) da 
contratação, devendo arcar com qualquer custo relacionado com falhas na execução do(s) mesmo 
(s). Devendo para tanto, assegurar que os aparelhos funcionem perfeitamente após a cada 
manutenção, necessitando para isso, de atestado EXCLUSIVO confirmando o pleno funcionamento 
pelo fiscal de contratos e em caso negativo, que a empresa se prontifique imediatamente na 
solução da eventualidade, caso contrário implicará no não recebimento, bem como nas sanções 
e/ou penalidades previstas em Lei.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado mediante apresentação à Câmara Municipal de Jaguaré - ES, de 
documento de nota fiscal, sem emendas ou rasuras bem como comprovantes de recolhimento 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Os 
documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e 
pagamento no prazo de até 30 (TRINTA) dias úteis após a respectiva apresentação.
6.1.1 - A fatura será paga até o 30° (trigésimo) dia útil após o seu processamento. 
6.2 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou 
correção a ser paga pela CONTRATANTE;
6.3 - A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual;
6.4 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança 
simples, sendo expressamente vedada à empresa CONTRATADA a cobrança ou desconto de 
duplicata por meio da rede bancária ou de terceiros;
6.5 - Para a efetivação do pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições 
previstas na proposta inicial, bem como estar em dia com todas as certidões exigidas a título de 
regularidade;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta 
190 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES 
19  -  Câmara Municipal e Elementos de Despesa - 3.3.90.39.00000, 
Ficha: 0000020 (outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica). 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

8.1 - O prazo previsto para este contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
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CLÁUSULA NONA - DA DESCRIÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO FORNECIMENTO 
DO (s) PRODUTO (S).

Parágrafo Primeiro: A Relação de todos os itens e quantitativos encontram-se descritos no Anexo I 
ao final deste Contrato.

9.1 - O prazo para o início da prestação dos serviços, bem como do fornecimento dos materiais, 
pela empresa CONTRATADA, deverá ser no máximo de 05 (cinco) dias, a partir da expedição da 
ordem inicial de serviço e/ou fornecimento

9.2 - Considera-se MANUTENÇÃO PREVENTIVA toda ação sistemática de controle e 
monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no funcionamento de equipamentos. 
Neste documento, este tipo de manutenção compreende os aparelhos de ar condicionado e cortinas 
de ar, devendo para tanto, ser observado o seguinte ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

a) Remoção e reinstalação dos equipamentos;
b) verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na moldura da serpentina e na 
bandeja;
c) verificar a operação de drenagem de agua da bandeja
d)  verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico;
e) verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;
f) lavar bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos 
desengraxantes e corrosivos;
g) limpeza do evaporador e condensador, através do jateamento de água, incluindo-se a retirada 
de incrustações, assim como desobstrução de drenos e sistemas de escoamento;
h) limpar o gabinete condicionador;
i) verificar e limpar os filtros de ar, verificar e eliminar frestas dos filtros;
j) limpar o elemento filtrante;
k) verificação e correção do gás refrigerante;
l) colocação de óleo lubrificante;
m) verificação da pressão, temperatura e termostato;
n) verificação de voltagem e amperagem;
o) verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos.

9.3 - Considera-se MANUTENÇÃO CORRETIVA àquela que visa reparar todos os defeitos, 
falhas ou irregularidades detectadas, restabelecendo pleno funcionamento dos 
equipamentos.

Parágrafo Único: caso seja necessário realizar a substituição de alguma peça ou componente para 
efetivação da correção de problemas específicos que sejam averiguados apenas nesse 
procedimento de manutenção, a empresa contratada deverá listar esses itens, encaminhar o mais 
breve possível para o setor de compras da Câmara Municipal para que o mesmo providencie a 
aquisição específica, através de outro processo exclusivo, visto que os mesmos não estão previstos 
na presente contratação, ou seja, estando contratados, apenas a prestação dos serviços e não o 
fornecimento de peças e/ou componentes. Por não ter exatidão da eventual necessidade.

9.4 - Os serviços serão prestados em período semestral e anual, conforme especificado.
9.5 - Para o Fornecimento do material, o mesmo deverá ser feito a partir da emissão e recebimento 
da autorização de fornecimento/prestação de serviço. Devidamente assinada pelo responsável.
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9.6- DAS RESPONSABILIDADES PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.6.1 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por qualquer dano causado aos aparelhos descritos 
no Anexo Único pertencente à CONTRATANTE em decorrência da má realização dos serviços ou 
utilização de produtos ou equipamentos inadequados.
9.6.2 - A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fornecimento de todos os materiais e 
equipamentos, nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços;
9.6.3 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á perante aos órgãos reguladores e fiscalizadores do 
governo municipal, estadual e federal, por todas e quaisquer irregularidades cometidas no uso de 
materiais, equipamentos e instalações à disposição da mesma.
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções:
a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o valor da proposta apresentada, 
nos casos de: descumprimento do prazo estipulado no Termo Contratual para a retirada da Ordem 
de Fornecimento; atraso quanto ao prazo de entrega do serviço ou pela recusa em prestar o serviço 
objeto deste Contrato, calculada pela fórmula:

M = 0,05 x C x D

Tendo como correspondente:

M = valor da multa;

C = valor da obrigação, e;

D = número de dias em atraso.

b) impedimento do direito de licitar e contratar com o a Câmara Municipal de Jaguaré - ES por um 
período de até 02 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento falso;
c) a aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de 
licitar ou contratar;
d) caso a CONTRATADA se recuse a retirar a Ordem de Serviço, a prestar o serviço objeto deste 
Contrato, aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei nº 10.520/2002, devendo as licitantes 
remanescentes ser convocadas na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste 
instrumento.
11.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, ou prazos;
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da 
conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;
IV - O atraso injustificado no início da prestação de serviços;
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V - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;
VI - A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei nº 8.666/1993;
IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - A dissolução da sociedade;
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato;
XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos fornecimentos já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e
XV - A supressão, por parte da Administração, dos fornecimentos, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
11.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida 
de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3. - A rescisão do contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 
à XIII do item 10.2
II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a administração; e
III - Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo único - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré - ES.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

12.1.- Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências do contrato, podendo rejeitar no todo ou em parte produtos e/ou serviços 
em desacordo com a contratação;
12.1.2- Exercer a fiscalização do contrato por servidor especialmente designado;
12.1.3 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações;
12.1.4 - Prestar às informações e esclarecimentos necessários a realização do objeto desta 
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contratação;
12.1.5 - Notificar por escrito, à CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições e falhas na 
execução contratual no prazo de 24 (vinte quatro) horas;
12.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
12.2.1- Executar este contrato nos termos aqui ajustados.
12.2.2 - Dispor de local de para a prestação dos serviços objeto deste contrato.
12.2.3 - Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente.
12.2.4 - Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar 
quaisquer das prestações de serviços a que está obrigada, sem anuência da CONTRATANTE.
12.2.5 - prestar um serviço de qualidade para assegurar garantia e eficiência.
12.2.6 - Em caso de não funcionamento de qualquer um dos aparelhos, após a prestação dos 
serviços de manutenção, a contratada terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas 
a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização do atestado exclusivo pela 
CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos desta operação, inclusive os de 
reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1- A execução deste contrato será acompanhada por servidores previamente designados pela 
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos 
serviços contratados, para o cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da lei nº 
4.320/64;
13.2 - A atestação em conformidade do objeto recebido definitivamente caberá ao titular do Setor 
Responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado a este fim;
13.3 - A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela administração do 
CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for 
necessário;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 - Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
8.666/1993, bem como a lei nº 5.383, de 18 de março de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

15.1 - Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da lei nº 8.666/93, desde que 
haja interesse da CONTRATANTE, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA PUBLICAÇÃO

16.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município (diário 
oficial da AMUNES), dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 
8.666/1993, correndo a despesa por conta do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Jaguaré/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer 
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outro, por mais privilegiado que seja.
17.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e 
achado conforme.

Jaguaré - ES, xxx de xxxxx de 2023.                  

 ______________________                        _____________________
Edson Sebastião Soprani                          XXXXXXXXXXXX 
     Presidente da CMJ                                  Sócio/Proprietário
      CONTRATANTE                                     CONTRATADA   

ANEXO I AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS ATUALMENTE NA CMJ

LOCAL Nº DO 
PATRIMONIO

CAPACIDADE 
(BTU)

MARCA TIPO

COMPRAS 601 18000 SPRINGER SPLIT
CONTABILIDADE 598 12000 SPRINGER SPLIT
PATRIMONIO 599 12000 SPRINGER SPLIT
JURIDICO 600 18000 SPRINGER SPLIT
CAC 602 22000 SPRINGER SPLIT
RECEPÇÃO 606 30000 CARRIER SPLIT
PRESIDENTE 603 22000 SPRINGER SPLIT
SEC. ADMINIST. 605 22000 SPRINGER SPLIT
CONTROLADORI
A

604 22000 SPRINGER SPLIT

PLENARIO 775 60000 ELGIN SPLIT 
TETO

PLENARIO 776 60000 ELGIN SPLIT 
TETO

PLENARIO 777 60000 ELGIN SPLIT 
TETO

PLENARIO 603 30000 CARRIER SPLIT
PLENARIO 778 90 CM ELGIN CORTINA
PLENARIO 779 90 CM ELGIN CORTINA
PLENARIO 780 90 CM ELGIN CORTINA
PLENARIO 781 90 CM ELGIN CORTINA
RECEPÇÃO 687 90 CM GREE CORTINA

RESUMO
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OBJETO QUANTIDADE DE 
APARELHOS

QUANT. DE 
MANUTENÇÕE
S (NO PERIODO DE 
12 MESES)

PERIODICIDADE

Ar condicionado tipo split 
12.000 Btu'S 

2 4 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo split 
18.000 Btu'S 

2 4 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo split 
22.000 Btu'S 

5 10 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo split 
24.000 Btu'S

1 2 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo split 
30.000 Btu'S 

1 2 SEMESTRAL

Ar condicionado tipo split 
teto 60.000 Btu'S 

3 6 SEMESTRAL

TOTAL 14 28
OBJETO QUANTIDADE DE  

APARELHOS
QUANT. DE 
MANUTENÇÕE
S (NO PERIODO DE 
12 MESES)

PERIODICIDADE

Manutenção de Cortina de 
ar 90 cm remoção e 
reintalação do equipamento, 
verificar e eliminar sujeira, 
danos e corrosão do 
gabinete; verificar a 
vedação dos paineis de 
fechamento do gabinete; 
verificar e limoar o sistema 
de ar; verificação de 
voltagem e amperagem; 
verificação dos circuitos.

3 4 ANUAL

Retirada e reinstalação de 
ar condicionado, prestação 
de serviços de 
desinstalação e relocação 
de aparelho de ar 
condicionado de diversas 
potencias com fornecimento 
de materiais e insumos.

  15               15    ANUAL

Conforme prevê a Clausula Nona do presente Termo de Contrato, os serviços que deverão ser 
compreendidos para a presente contratação serão os seguintes:

a) Remoção e reinstalação dos equipamentos;
b) verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na moldura da serpentina e na 
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bandeja;
c) verificar a operação de drenagem de água da bandeja;
d)  verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico;
e) verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;
f) lavar bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos 
desengraxantes e corrosivos;
g) limpeza do evaporador e condensador, através do jateamento de água, incluindo-se a retirada 
de incrustações, assim como desobstrução de drenos e sistemas de escoamento;
h) limpar o gabinete condicionador;
i) verificar e limpar os filtros de ar, verificar e eliminar frestas dos filtros;
j) limpar o elemento filtrante;
k) verificação e correção do gás refrigerante;
l) colocação de óleo lubrificante;
m) verificação da pressão, temperatura e termostato;
n) verificação de voltagem e amperagem;
o) verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos.

Caso seja necessário realizar a substituição de alguma peça ou componente para efetivação da 
correção de problemas específicos que sejam averiguados apenas no procedimento de 
manutenção, a empresa contratada deverá listar esses itens, encaminhar o mais breve possível 
para o setor de compras da Câmara Municipal para que o mesmo providencie a aquisição 
específica, através de outro processo exclusivo, visto que os mesmos não estão previstos na 
presente contratação, ou seja, estando contratados, apenas a prestação dos serviços e não o 
fornecimento de peças e/ou componentes. Por não ter exatidão da eventual necessidade.

Para o Fornecimento do material, o mesmo deverá ser feito a partir da emissão e recebimento da 
autorização de fornecimento. Devidamente assinada pelo responsável. Devendo a empresa realizar 
o fornecimento no prazo previsto, emitir a Nota Fiscal e após atestado do Fiscal de Contratos, irá 
recebe-los, não implicando obrigações futuras para este item. 
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MODELO: PROPOSTA COMERCIAL

 LOGOTIPO DA EMPRESA
Nome Fantasia: 

Razão Social: CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: Cidade: Estado: CEP: Telefone: Fax: 

 (COLOCAR CONFORME ORÇAMENTO)

VALOR REFERENCIAL DO LOTE (conforme do termo de referência)

Declaração:
Conforme exigido no Termo de Referência, a empresa _______________________, por
intermédio do seu preposto devidamente credenciado, declara:

a. que tomou conhecimento de todas as condições referentes ao objeto licitado e assume sem exceção as 
obrigações definidas no Termo de Referência;

b. que está devidamente capacitada para a prestação da totalidade dos serviços objeto da
presente proposta.

c. Estão incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação.

Prazo de validade da proposta: 90 dias.

Vigência do contrato: 12 (doze) meses, prorrogável.

Jaguaré-ES_____de__________________ de 2023.

_______________________________
RAZÃO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO: TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr. (a)______________________, portador(a)

do RG Nº ____________ e do CPF nº _______________, a participar da licitação

instaurada pela Câmara Municipal de Jaguaré - ES, sob o nº ___/23 na modalidade

PREGÃO PRESENCIAL, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe

poderes para pronunciar-se em nome da empresa ________________________, bem

como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao

certame.

Nome

Cargo

Qualificação do outorgante

Jaguaré - ES ____ de ________________ de 2023.
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MODELO: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) _________________________CNPJ nº _________, sediada

(endereço completo) ____________, declara, sob as penas da lei, que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação para o presente procedimento licitatório.

Jaguaré - ES, ____ de _____________ de 2023.

______________________________________

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE
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Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

MODELO: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO

PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Para fins de participação na licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº

/2023, a(o) ______________(nome da Empresa), Inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº , sediada (o) (Endereço completo), declara, sob as

penas da lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar

nº 123/2006 e, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.

Declara ainda a intenção de usufruir, caso necessite, do prazo de regularização fiscal

previsto nos artigos 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, estando ciente de que a

não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

Jaguaré-ES, ______ de ___________________de 2023.

_______________________

(sócio administrador)
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Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

E&L Produções de Software LTDASistema de Compras, Licitações e Contrato Page 44 of 50



Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

MODELO: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA

PROPOSTA COMERCIAL

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante 

devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE) (doravante denominado 

(Licitante), para fins do disposto no item 5.1.5 do Edital do Pregão Presencial acima

mencionado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta 

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial acima mencionado, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Presencial acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa;

c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Presencial acima mencionado quanto a participarou não da referida licitação;

d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão

Presencial acima mencionado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão de Pregão ou Departamento de 

Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Jaguaré/ES antes da

abertura oficial das propostas; e

f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la.
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Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Jaguaré-ES, em __ de ________________ de ______

______________________________________________________________

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA)
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Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE
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Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

MODELO: DECLARAÇÃO SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

NA PRESENTE LICITAÇÃO

__________________________________(nome da empresa), CNPJ

Nº_____________,sediada na ____________________________(endereço completo),

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para

sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores.

Jaguaré-ES, _____ de ______________ de 2023.

_________________________________________

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE
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Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE
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Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

Edital
Pregão Presencial Nº 000003/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE

MODELO: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENORES EM SEU

QUADRO DE PESSOAL, CONFORME DETERMINA O INCISO XXXIII DO ART.7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI N.º 9.854/99, REGULAMENTADAPELO DECRETO N.º 4.358/02;

____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ nº

_________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)

_________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do

CPF nº __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27

da Lei 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 dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Jaguaré-- ES, _____ de __________________ de 2023.

_____________________________

(REPRESENTANTE LEGAL
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