
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 1
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br
Processo Administrativo nº 53.034/2016 - Edital de Licitação nº SMS 449/2016

Pregão Presencial n. º SMS 42/2016 - Licitação Tipo Menor Preço por lote
Registro de Preços 421/2016

Base Legal: Lei Federal nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93 e Decreto Municipal n. º 10.123/05 e
13.039/2016

DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de Novembro de 2.016.

HORÁRIO: 9h 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Unidade 02.05.00
Funcões Programáticas 10.1220009.2022, 10.3010010.2027 e 10.3010010.2028 

PREÂMBULO:
O  Sr.  José  Fernando  Casquel  Monti,  Secretário  Municipal  de  Saúde,  usando  a  competência
delegada no Decreto Municipal  nº 10.123/05, torna público que se acha aberta,  nesta unidade,
licitação na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL,  do tipo  MENOR PREÇO POR LOTE -
Processo n.º 53.034/2016, objetivando a Contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar
condicionado,  com o  fornecimento  de  peças  e  acessórios  originais  ou  genuínos  e  garantir  a
implantação do Plano de Manutenção,  Operação e  Controle  – PMOC, conforme Portaria do
Ministério da Saúde nº 3523, de 28 de Agosto de 1998, para a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS),  conforme especificações constantes no Anexo I deste edital,  que será regida pela Lei
Federal nº 10520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 10.123, de 1º de dezembro de 2005
e nº 13.039/2016, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº
8666,  de  21  de  junho  de  1993,  com alterações  posteriores,  e  demais  normas  regulamentares
aplicáveis à espécie.

REFERÊNCIA DE TEMPO:  Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília/DF.

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária devido á Portaria nº 3.523, de 28 de Agosto de
1.998, que aprova regulamento técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de
verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção
do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para
garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes
climatizados.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
 Divisão de Compras e Licitações – Secretaria Municipal de Saúde
 Telefone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464
 Endereço:  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Rua  Gerson  França,  7-49,  CEP:  17015-200  –
Bauru/SP
 Site: www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde, Pregão.
 e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br
 Data limite de retirada do edital: 29 de Novembro de 2016 até as 17h.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 1.1 Os  envelopes  contendo a  proposta  e  os  documentos  de  habilitação  serão  recebidos  na
Secretaria Municipal de Saúde, Rua Gerson França, 7-49, CEP: 17015-200 –  Bauru, estado de São
Paulo, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame.
1.2 Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  funcionário  da  Prefeitura  Municipal  de  Bauru,
denominado(a) Pregoeiro(a) Coordenador(a), com auxílio da Equipe de Apoio:

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br
http://www.bauru.sp.gov.br/
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1.2.1. Pregoeiro Titular – Kamila Concuruto Pinholi

      Pregoeiro Substituto – Victor Gustavo Boronelli Schiaveto
                Equipe de Apoio – Victor Gustavo Boronelli Schiaveto, Érika Maria Beckmann Fournier,
Evelyn Prado Rineri e  Edson Luis da Silva.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de instalação,  desinstalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar
condicionado, com o fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos para a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), conforme especificações constantes no Anexo I deste edital

2.2.

RELAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
QTDE MARCA MODELO BTU TIPO LOCAL

1    SPRINGER SILVER MAX 30.000 SPLIT UPA MARY DOTA
11 ADMIRAL 42RYCA009515LA 9.000 SPLIT UPA MARY DOTA

10 ADMIRAL 42RYCA012515LA 12.000 SPLIT UPA MARY DOTA

2 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL SAMU
3 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL CR/SAE/SMI
1 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL CCZ
2 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL SAMU

1 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL PSMC
2 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL DSC
2 CARRIER 42DCC012515LC 12.000 SPLIT HI-WALL REDENTOR
2 CARRIER 42DCC012515LC 12.000 SPLIT HI-WALL U.FALCÃO
4 CARRIER 42FPCA01818515LC 18.000 SPLIT UPA M. DOTA
1 CONSUL AIR MASTER 7.000 ACJ N.S. CENTRO
2 ELETROLUX EAMLF 10.000 ACJ PSMC
1 ELETROLUX PE/P118 F 18.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELETROLUX PE/P118 F 18.000 SPLIT PSMC
1 ELETROLUX PI/PE07F 7.000 SPLIT NAPS
1 ELETROLUX CFI3 G 30.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELGIN 4SEJ12000-2 12.000 ACJ CSI-NSC
1 ELGIN CIG 43502 18.000 SPLIT SAMU
3 ELGIN COMPACT LINE 12.000 ACJ CEREST
1 ELGIN MCA007515LS 7.000 SPLIT SAMU
1 ELGIN SILENT 12.000 SPLIT BANCO DE LEITE

1 ELGIN SPLIT 7.000 ACJ PMSC
1 ELGIN SRFI 3000-2 30.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT GS - SEDE

2 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT SOPC
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT PSMC
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT SATEC
5 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT UPA M. DOTA



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 3
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br
1 ELGIN SRFI24.000-2 24.000 SPLIT DSC

1 ELGIN SRFI30000-2 30.000 SPLIT PSMC
8 ELGIN SRFI30000-2 30.000 SPLIT UPA BELA VISTA
6 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT SOPC
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT P.VISTA ALEGRE
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT N.S. CENTRO
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT EUROPA
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT SANTA EDWIRGES

1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT PSINFANTIL
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT BEIJA FLOR
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT N.ESPERANÇA
4 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT PSMC

18 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT DTI
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT GASPARINI
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT TIBIRIÇA
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT OTAVIO RASI
7 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT CEO
2 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT SATEC
1 ELGIN TCK-2083-E 8.300 ACJ PSMC
2 FUJITSU ASB-  12A1 12.000 SPLIT GODOY
1 GE COMPRESSOR 3.000 30.000 ACJ N.S. CENTRO

2 GREE GST2422L/E 24.000 SPLIT TETO INFORMATICA –
SMS

2 GREE GTS6022LB 60.000 SPLIT DSC
2 HITACHI UTOPIA 60.000 SPLIT AIR TETO PSMC
1 KOMECO BZS12FC 12.000 SPLIT NAPS
1 KOMECO KOS07 FCE 7.000 SPLIT PROMAI
1 KOMECO KOS07 FCE 7.500 SPLIT EUROPA
1 KOMECO KOS07 FCE 7.500 SPLIT SANTA EDWIRGES

1 KOMECO KOS07 FCE 7.500 AIR SPLIT GEISEL
1 KOMECO KOS07 QC 7.500 SPLIT SOPC
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT TIBIRIÇA
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT PVA
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT GODOY
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT N.ESPERANÇA
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT VILA S. PAULO
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT GASPARINI

1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT DUTRA
1 KOMECO KOS07FCE 9.000 SPLIT DSC
1 KOMECO KOS07QC 7.500 SPLIT BEIJA FLOR
1 KOMECO KOS07QC 7.500 SPLIT PSMC
1 KOMECO KOS09FC- G2 9.500 SPLIT PS INFANTIL
1 KOMECO KOS18FC 18.000 SPLIT HI-WALL SAMU
2 KOMECO KOS30FC 220 G2P 30.000 SPLIT PSMC
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2 KOMECO KOS30FC- 220 G2P 30.000 SPLIT PS INFANTIL

1 KOMECO KOS7QC 7.500 SPLIT GEISEL
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT SMI
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT OTAVIO RASI

1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT CARDIA
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT UBS BELA VISTA
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT N.S.CENTRO
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT REDENTOR
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT FALCÃO
1 LG SLN122 12.000 SLIP CICLO CEREST
1 LG SPRINGER 9.000 MINI-SPLIT CEREST
2 LG TSNC092YDA1 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
3 LG TSNG12LYEA1 12.000 SPLIT UPA BELA VISTA

1 LG TSNG12LYEA1 12.000 SPLIT CEREST
3 LG WGE103 10.000 ACJ CEREST
5 LG WGMCIFGA 7.500 ACJ DSC
9 MIDEA MSS28 CR 28.000 SPLIT UPA BELA VISTA
2 SAMSUNG AS09UBANXAZ 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
7 SAMSUNG AS12UBANXAZ 12.000 SPLIT UPA BELA VISTA
2 SAMSUNG AS24UBANXAZ 24.000 SPLIT UPA BELA VISTA
1 SPRINGER DCA155D 15.000 ACJ GS SEDE SALA

SECRETARIA

1 SPRINGER DCA155D 15.000 ACJ DSC
6 SPRINGER FCA075BB/RB 7.500 ACJ CCZ
8 SPRINGER FCA075BB/RB 7.500 ACJ DSC
1 SPRINGER MCA009515LS 9.000 SPLIT SAMU
3 SPRINGER MCA009515LS 9.000 SPLIT CCZ
1 SPRINGER MCA018515LS 18.000 SPLIT HI-WALL PSMC
2 SPRINGER MCC125RB 12.000 ACJ PS INFANTIL
1 SPRINGER SPORT LINE 12.000 ACJ PSMC
1 SPRINGER SSQ 71 10.000 ACJ DSC
1 SPRINGER  7.000 SPLIT HI-WALL PSMC
1 TRANE MCX52410RNA 24.000 SPLIT PSMC
4 YORK DJEA09FS-ADK 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
2 YORK EVAPORADORA E

CONDENSADORA
12.000 SPLIT CARDIA

6 SURYHA CORTINA DE AR   PSMC

8 SURYHA CORTINA DE AR   UPA MARY DOTA
3 SURYHA CORTINA DE AR   PS INFANTIL
6 DUGOLD CORTINA DE AR   UPA BELA VISTA

1 SPRINGER  9000 SPLIT UPA GEISEL
1 CARRIER  9000 SPLIT UPA GEISEL

25 MIDEA  9000 SPLIT UPA GEISEL
5 MIDEA  18000 SPLIT UPA GEISEL
5 MIDEA  22000 SPLIT UPA GEISEL
7 ELETROLUX  36000 SPLIT UPA GEISEL



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 5
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br
4 FRIGELAR CORTINA DE AR   UPA GEISEL
4  CORTINA DE AR   UPA MARY DOTA
2 BRIZE  9000 SPLIT CCZ
3 ELETROLUX PE/P11BF 18000 SPLIT PSMC
6 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT PROMAI
1 ELGIN SRF900-3 9000 SPLIT SOPC
1 ELGIN SRF900-4 9000 SPLIT UBS BELA VISTA
1 LG ACJ 12000 ACJ UBS BELA VISTA
1 HIWALL SRF18000-2 18000 SPLIT CTA
1 HIWALL SRF30000-2 30000 SPLIT CTA
1 HIWALL SRF24000-2 24000 SPLIT CTA

2 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT
FARMACIA
CENTRAL

1 KOMEKO KO507FCE 7500 SPLIT
FARMACIA
CENTRAL

2 ELGIN SRF30000-2 30000 SPLIT
FARMACIA
CENTRAL

16 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT UPA IPIRANGA
7 ELGIN SRF18000-2 18000 SPLIT UPA IPIRANGA
6 ELGIN SRF30000-2 30000 SPLIT UPA IPIRANGA
9 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT NOVA BAURU

12 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT IX DE JULHO

1 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT

EE CAROLINA
LOPES DE
ALMEIDA

1 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT EE LUIZ BRAGA

5 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT
USF POUSADA
ESPERANÇA II

4 ELGIN SRF18000-2 18000 SPLIT
USF POUSADA
ESPERANÇA II

4 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT USF VILA DUTRA
4 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT USF VILA CELINA
6 MIDEA 30000 SPLIT

10 ELGIN 60000 SPLIT

2
CORTINA DE

AR
8 SAMSUNG 18000 SPLIT

15 KOMEKO 9000 SPLIT
33 SAMSUNG 9000 SPLIT
5 ELGIN 18000 SPLIT
1 KOMEKO 60000 SPLIT
1 ELGIN 9000 SPLIT

17 SAMSUNG 12000 SPLIT
2 SAMSUNG 24000 SPLIT
2 SAMSUNG 30000 SPLIT
6 YORK 18000 SPLIT
4 ELGIN 30000 SPLIT

11 ELGIN SRF18000-2 18000 SPLIT
19 ELGIN SRF9000-2 9000 SPLIT
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2 ELGIN SRF60000-2 60000 SPLIT
2 ELGIN SRF24000-2 24000 SPLIT
1 KOMEKO KOP60000-FC 60000 SPLIT
1 CONSUL CBV12CB/CBY 12000 SPLIT
1 ELGIN SRF30000-2 30000 SPLIT
2 CONSUL CBV07/CBY07CB 7000 SPLIT

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 552

CLAUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DA GARANTIA E 
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Licitante vencedora deverá celebrar contrato com o Município, pelo prazo de 12 (doze)
meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes.

3.2. A Licitante vencedora deverá fornecer a garantia de, no mínimo, 06 (seis) meses , contados do
aceite definitivo do produto/serviços pela secretaria Municipal de Saúde.

3.2.1. Caso apresentem defeitos, a licitante deverá providenciar substituição/troca dos itens
defeituosos;

3.2.2.  Durante  o  período  de  garantia,  as  peças  que  apresentarem defeitos  deverão  ser
reparadas ou substituidas por novas no prazo máximo de 03 (três) dias e todas as despesas inerentes
á reposição e transporte destas correrão por conta da licitante vencedora, não cabendo ao Município
qualquer ônus.

3.3 O Registro de Preços terá  validade de 12 (doze)  meses,  a contar  da assinatura  da Ata de
Registro de Preços.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1 - DAS OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

4.1.1 – Prestar os serviços no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos no edital
e contrato.
4.1.2  –  Observar  para  transporte,  seja  ele  de  que  tipo  for,  as  normas  adequadas  relativas  a
embalagens, volumes, etc.
4.1.3 – Responsabilizar se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado,
incluse frete e seguro desde a origem até sua entrega no local de destino.
4.1.4 – Arcar com eventuais prejuízos causados ao Municipio de Bauru e/ou terceiros, provocados
por ineficiência ou por irregularidade comerida por seus empregados, convenentes ou prepostos,
envolvidos na execução do contrato.
4.1.5 – Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações
estabelecidas  na  legislação  especifica,  inclusive  em  caso  de  acidente  de  trabalho,  ainda  que
verificados  nas  dependências  do  Municipio,  os  quais  com  esta  não  terão  qualquer  vinculo
empregatício.
4.1.6 – Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas no edital.
4.1.7 – A licitante vencedora deverá fornecer um contato (plantão) para atendimentos de urgência.

4.2.  CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA

            4.2.1 - Entende-se por manutenção corretiva aquela efetuada após a ocorrência de uma
falha do equipamento e se destina a recolocar o mesmo em condições de executar uma função
requerida, podendo ser programada ou não programada. 
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            4.2.2 - A manutenção corretiva e preventiva será efetivada sempre que necessário e o seu
acionamento e autorização será feito pela Divisão de Infraestrutura da Secretaria Municipal  de
Saúde.

             4.2.3 - O prazo para o atendimento ao chamado para a manutenção corretiva e preventiva
é de até 01 (um) dia útil após comunicação via email ou fax.
                  4.2.3.1 – Prazo de diagnostico 1(um) dia útil.

             4.2.4 – Prazo de resolução e devolução do equipamento será de no máximo, 02 (dois) dias
uteis. Quando for necessária a troca da peça o prazo irá contar da aprovação das peças.
                    * Os prazos aqui referido poderá ser prorrogado por solicitação fundamentada do
licitante vencedor.

             4.2.5 – No caso de substituição das peças a empresa deverá colocar o equipamento em
perfeitas  condições  de  desempenho  e  segurança  conforme  previsto  no  manual  técnico  do
fabricante. A licitante vencedora ficará na obrigação de registrar todas as peças utilizadas em cada
equipamento sob contrato e enviar mensalmente um histórico indicando equipamento e relação de
peças substituídas para a Divisao de Infraestrutura, contato Décio. 

           4.2.6 – Para as manutenções corretivas não há limite de numero de visitas, devendo ser
realizadas tanto quanto forem necessárias, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

          4.2.7 – Todo o serviço deverá ser registrado em ordem de serviço e deverá ser assinada por
um representante do setor.

4.3.  CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVAS

          4.3.1 – A manutenção preventiva será realizada em cada equipamento contido no contrato na
frequencia  mensal  conforme  procedimentos  e  roteiros  indicados  pelo  fabricante,  seguindo
rigorosamente cronograma acordado com a Secretaria de Saúde.

         4.3.2  –  As  visitas  preventivas  serão  marcadas  antecipadamente  com a  Divisao  de
Infraestrutura, contato Décio.

        4.3.3 – Devem ser apresentados cronogramas identificando: cada equipamento, data, tempo
previsto para execução da preventiva, roteiros com parâmetros e procedimentos operacionais de
manutenção  preventiva  e  modelo  de  relatório  de  manutenção  preventiva  dos  equipamentos
constantes no contrato, de acordo com as definições do manual do fabricante do equipamento.

       4.3.4 – Apresentar relatório por equipamento das manutenções preventivas realizadas.

       4.3.5 – Deverão estar incluídos todos os testes de segurança necessários aos equipamentos em
contrato.

        4.3.6 – Caso não seja possível realizar a preventiva de qualquer equipamento conforme o
cronograma acordado com esta Secretaria, será aplicado no valor mensal um desconto proporcional
ao valor pago por tipo de equipamento conforme segue:

N – Numero de preventivas programadas que não foram executadas
VR – Valor da manutenção de cada equipamento
D – Desconto da parcela mês corrente  
D = 20% X (( N1XVR1) + (N2 X VR2) + ...)
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        4.3.8 – No caso de atrasos da entrega de quipamentos em manutenção preventiva ou corretiva
será aplicada uma multa de 0,03% (conforme previsto na Lei 8.666/93) do valor mensal de cada
parcela, por dia de atraso para cada equipamento.

4.4. FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

        4.4.1 – As peças de reposição serão adquiridas pela contratada. A instalação será após a
autorização  da  Secretaria  Municipal  de  Saude  –  Divisao  de  Infraestrutura,  que  poderá  ser
autorizada por email ou em casos de emergência por telefone e formalizado em seguida.

        4.4.2 – A empresa deverá cotar todas as peças listadas no anexo I.

        4.4.3   - O prazo de aquisição de peças e reparo no equipamento será de no máximo 2 (dois)
dias uteis.

        4.4.4.  –  Todas as  peças  necessárias  para  a  execução da  manutenção preventiva  serão
solicitadas para a autorização da Divisao de Infraestrutura com antecedência de 4 (quatro) dias
uteis em relação ao cronograma acordado e deverão estar previstas no check list e procedimento
operacional para a execução da preventiva.

       4.4.5 -  As pecas devem ser originais ou com a comprovação das mesmas características
técnicas que aquelas definidas pelo fabricante.
           4.4.6 – Todas as pecas fornecidas deverão ter garantia mínima de (06) seis meses.

           4.4.7 – Para o fornecimento de peças a empresa deverá emitir nota fiscal de peça.

            4.4.8 – O contrato terá previsto dotação orçamentaria para as peças.

4.5. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
             
              4.5.1 – Comunicar imediatamente à licitante vencedora as irregularidades manifestadas na
execução do contrato, informando após à licitante vencedora tal providencia.

             4.5.2 – Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados.
                  
             4.5.3 – Fiscalizar a execução do contrato, informando à licitante vencedora para fins de
supervisão.
      
            4.5.4 – Assegurar ao pessoal da licitante vencedora o livrer acesso às instalações para a
plena execução do contrato.

           
4.6.  OBSERVAÇÕES  DIVERSAS  RELATIVAS  À  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

             4.6.1 - Será de responsabilidade da licitante vencedora o fornecimento e a utilização das
ferramentas e dos instrumentos necessários à perfeita e completa execução do serviço. 

               4.6.2 - Todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos serão
fornecidas pela Licitante Vencedora, as quais serão adquiridas, observados os procedimentos legais
pertinentes da proposta apresentada na licitação e prévia autorização do orçamento pela Divisão de
Infraestrutura.

              4.6.3 - As peças ou acessórios substituídos deverão ser devolvidos á Secretaria Municipal
de Saúde. 
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               4.6.4 – O licitante vencedor deverá emitir e entregar à Secretaria Municipal de Saúde um
relatório para cada manutenção, sendo esta preventiva e corretiva. O relatório a ser emitido deverá
ser individual por equipamento, onde conste  o número do patrimônio, a marca,  o modelo, o
local onde se encontra instalado, bem como os procedimentos adotados para o equipamento. 

               4.6.5 - Caso haja retrabalho por serviço indevidamente executado, a licitante vencedora
deverá se responsabilizar por todo o custo de material e de mão de obra necessário à correção
devida. Incluem-se neste caso os serviços onde os diagnósticos foram incorretos e tenham gerado
novas intervenções.

                4.6.6 - A licitante vencedora deverá possuir meios de comunicação confiáveis e
ininterruptos, como: celular, rádio, linha telefônica fixa e e-mail. 

                 4.6.7 - Para os casos de manutenção corretiva, a licitante vencedora deverá prover
atendimento durante as 24 horas do dia. 

                 4.6.8 – Se houver necessidade de retirada do equipamento para manutenção, a retirada e
a entrega serão feitas pelo licitante vencedor, o qual arcará com todos os ônus relativos a esse
transporte.

                  4.6.9 - Todos os trabalhos de retirada, entrega de equipamentos e manutenção local,
quando for o caso, deverão ser cumpridos no horário de 8:00 às 16:00 horas dos dias úteis.

                  4.6.10 - Os prazos para reparo a que se referem os itens anteriores deverão ocorrer
independentemente da quantidade de equipamentos que se danificarem simultaneamente.

4.7. A  LICITANTE VENCEDORA obriga-se á iniciar a execução dos serviços em até 05 dias
úteis a contar da assinatura do contrato, conforme solicitação pela Divisão de Infraestrutura da
Secretaria Municipal de Saúde.

4.8 -  Todos os serviços deverão atender, rigorosamente, as especificações constantes do folheto
descritivo e da proposta. A realização fora das especificações implicará na recusa por parte do
Município, que o colocará à disposição da Licitante Vencedora para substituição, às suas expensas,
no prazo de 03 (três) dias corridos.

4.9 - Constatadas irregularidades nos serviços ou peças, o MUNICIPIO poderá: 

a) se disser respeito à especificação, qualidade dos serviços, ou das peças empregadas, problema de
funcionamento,  e,  falhas ou imperfeições de qualquer natureza,  rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando a realização de novo serviço, ou substituição de peças ou materiais, por conta da
Licitante Vencedora, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Licitante Vencedora deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Município, no prazo máximo de 3(três) dias corridos, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b)  se  disser  respeito  à  diferença  de  quantidade  ou  de  partes,  ou  de  serviço  não  executado,
determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

         b.1)  na  hipótese  de  complementação,  a  Licitante  Vencedora  deverá  fazê-la  em
conformidade com a indicação do Município, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUINTA: DOS ANEXOS DO EDITAL

5.1 Seguem anexos ao Edital como parte integrante do mesmo:

5.1.1 Especificação do Objeto (Anexo I).
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5.1.2 Declaração assegurando que não possui sucursal na base territorial do Município de

Bauru, se for o caso (Anexo II).

5.1.3 Minuta de declaração de cumprimento do Art. 27 da Lei 8.666/93 e Art. 7º, XXXIII
da Constituição Federal (Anexo III).

5.1.4 Formulário Modelo de Proposta de Preços (Anexo IV).

5.1.5 Modelo de Carta de Apresentação (Anexo V).

5.1.6 Termo de Ciência de Notificação (Anexo VI).

5.1.7 Minuta do Contrato (Anexo VII).

5.1.8 Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VIII).

5.1.9 Cadastro do Responsável para assinatura do contrato (Anexo IX); 

5.1.10 Modelo de declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo X).

             5.1.11 Modelo de Declaração de ME ou EPP (Anexo XI).

OBS: Os anexos X e XI devem ser apresentados fora dos envelopes 1 e 2 da licitação, na fase
de credenciamento do certame.

CLÁUSULA SEXTA: DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

6.1  O presente edital encontra-se disponível no site www.bauru.sp.gov.br  . (licitações Saúde).

6.2 Observado  o  prazo  legal,  o  fornecedor  poderá  formular  consultas  pelo  e-mail
compras_saude@bauru.sp.gov.br ou  pelo  fax  nº  (14)  3104-1464,  informando  o  número  da
licitação.

CLÁUSULA  SÉTIMA:  DO  RECEBIMENTO  DAS  PROPOSTAS,  ABERTURA  DA
SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS.

7.1 O fornecedor deverá observar as datas e horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário para início da disputa.

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES E IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO

8.1. Poderão  participar  desta  Licitação,  toda  e  qualquer  empresa  individual  ou  sociedade
regularmente estabelecida no País, que seja especializada e credenciada no objeto desta licitação e
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

8.2. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

8.3. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que:
8.3.1 Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento

de contratar com a Administração, nos termos do art. 87 III da Lei Federal nº 8.666/93 e art 7º da
Lei nº 10.520/02;

8.3.2. Tenham sido declarados inidôneos, por qualquer órgão público federal, estadual ou
municipal  para  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria  autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior;

8.3.3 Estejam sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em processo de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial;

8.3.4 Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras
com subcontratação ou formas assemelhadas;

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br
http://www.bauru.sp.gov.br/
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  8.3.5  Contem  com  funcionário  ou  servidor  público  municipal  entre  seus  dirigentes,

gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsáveis técnicos ou subcontratados. 

8.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de
responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

8.5. As licitantes que comprovem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06, terão tratamento diferenciado das
demais, consoante, disposições constantes nos arts. 42 à 45 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA NONA: DO CREDENCIAMENTO

9.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se  de  representante  legal,  o  estatuto  social,  contrato  social  ou  outro
instrumento de registro empresarial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b)  Tratando-se  de  procurador,  o  instrumento  de  procuração  público  ou  particular
(modelo Anexo V) do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços,
interpor  recursos  e  desistir  de  sua  interposição  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao
certame acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que
comprovem os poderes dos mandantes para outorga.  

9.2. O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.

9.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

9.4. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro(a).

9.5.  A  ausência  da  documentação  referida  ou  a  apresentação  em  desconformidade  com  as
exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO.

9.6. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o PREGOEIRO
declarará encerrada esta fase / etapa.

9.7 É admitida a participação de licitante sem credenciamento de representante, desde que atenda
as demais condições (inclusive prazo) estabelecidas neste edital, podendo encaminhar os envelopes
e demais documentos exigidos, diretamente na sessão pública, ou por meio postal.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMA E APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO  AOS REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO,  DA  PROPOSTA  E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

10.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo X do Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes nº  1 e 2.

10.1.1.  A  ausência  de  referida  declaração  ou  a  apresentação  em desconformidade  com a
exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste pregão, impossibilitando, em
conseqüência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇO (1) E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO (2).

10.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente,
os seguintes dizeres:

Envelope nº 01 – Proposta
Processo Administrativo nº 53.034/2016

Pregão Presencial n. º SMS 42/2016

Envelope nº 02 – Documentação
Processo Administrativo nº 53.034/2016
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10.3.  A  proposta  deverá  ser  elaborada  em  papel  timbrado  da  empresa  e  redigida  em  língua
portuguesa,  salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,  com suas  páginas  numeradas
seqüencialmente,  sem  rasuras,  emendas,  borrões  ou  entrelinhas  e  ser  datada  e  assinada  pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, se esta não tiver sido
entregue juntamente com a documentação para credenciamento. 

10.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas  ou  cópia  acompanhada  do  original  para
autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) ou por membro da Equipe de Apoio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO ENVELOPE DA “PROPOSTA” E PREÇOS.

11.1 Na proposta comercial, deverá conter:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90(noventa) dias, contados
da abertura das propostas. Caso a proposta seja enviada sem o prazo de validade expresso, será
considerada como válida por 90 (noventa) dias.

b) Especificação completa dos serviços e das peças conforme descrito no Anexo I deste
Edital;

                      b1)  Serão aceitas no campo marca, peças originais ou genuínas; quando
fornecidas originais diretamente pelo fabricante do equipamento ou genuínas quando forem
fornecidas  diretamente  pelo  fornecedor  do  fabricante,  diferente  disso  deverão  ser
mencionadas as marcas.

c) Preço unitário e total, (incluindo custos, frete, tributos, etc.). Em caso de dúvida entre o
valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário com a correção do valor total; 

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;

e) O prazo para execução dos serviços: conforme edital;

f) Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante;

g)     Prazo de garantia: CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA;

h)      Dados (nome, RG e CPF) do representante legal da empresa, designado para eventual
e posterior assinatura da Ata/Contrato, juntando ainda instrumento de mandato, se for o caso do
contrato ser assinado por procurador com poderes para tanto.

 11.2  Atendidos todos os requisitos, serão consideradas vencedoras as licitantes que oferecerem o
MENOR PREÇO PARA O LOTE.

11.3 Serão  desclassificadas  as  propostas  que  conflitem com  as  normas  deste  Edital  ou  da
legislação em vigor;

11.4 Serão rejeitadas as propostas que:

a) Contenham mais de 04 (quatro) casas decimais em seus valores unitários;

b) Sejam incompletas,  isto  é,  não contenham informações  suficientes  que permitam a
perfeita identificação do material licitado;

c) Contiverem,  qualquer  limitação  ou  condição  substancialmente  contrastante  com  o
presente Edital ou legislação em vigor;

d) Sejam manifestamente inexeqüíveis ou apresentarem preços acima dos praticados no
mercado ou com taxas excessivas, por decisão do(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), com base nas
pesquisas de preço anexas aos autos; 

e) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa.

11.5. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha
sido  declarado  inidôneo  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,  este  fica
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impedido  de  participar  da  presente  licitação,  correspondendo  a  simples  apresentação  da
proposta  a  indicação,  por  parte  do  licitante,  de  que  inexistem fatos  que  impeçam  a  sua
participação na presente licitação, eximindo assim o(a) Pregoeiro(a) do disposto no art. 97 da
Lei Federal 8666/93. 

11.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente
à Sessão de Abertura dos envelopes das Propostas de Preços, com poderes para esse fim.

11.7. A  falta  de  CNPJ  e/ou  endereço  completo  poderá  também  ser  preenchida  pelos  dados
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope de documentação de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO JULGAMENTO

12.1 O julgamento  desta  licitação será  feito  pelo critério  de  MENOR PREÇO POR LOTE,
observados  os  prazos  para  fornecimento,  as  especificações  técnicas,  parâmetros  mínimos  de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;

12.2 O valor a ser contratado tem como limite a média aritmética dos valores praticados no
mercado, conforme documento encartado nos autos do processo 53.034/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO”

13.1 Para  habilitação  no  certame,  o  interessado  deverá  satisfazer  os  requisitos  necessários  na
forma da legislação vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, no original
ou em cópia autenticada, na forma da lei:

13.2 Habilitação Jurídica:
13.2.1 CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93)

a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado
de CPF e RG.

b) Sociedades  Empresárias: Ato  Constitutivo  (estatuto  ou  contrato  social),
acompanhado  das  alterações  posteriores,  no  caso  de  inexistência  de  Contrato  Consolidado,
devidamente arquivado no Registro do Comércio;

Sociedades por Ações: Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado da
ata arquivada da assembléia da última eleição da diretoria e, 
 Sociedades  Simples: Ato  Constitutivo  (estatuto  ou  contrato  social),  acompanhado  de

alterações e prova de diretoria em exercício.
b.1)  O  contrato  social  deverá  estar  de  acordo  com  a  Lei  Federal  n.º

10.406/2002 (Código Civil) e no caso de ME ou EPP também com a Lei Complementar n°
123/06.

c) 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.

13.2.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal nº 8666/93):
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes  estadual  ou municipal,  se  houver
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

a) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);

b) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário com a
Fazenda Municipal.

c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida
Ativa da União, (CND) ou Certidão Positiva de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e a Divida Ativa da União (CPD);
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d) Certidão  Negativa  ou  positiva  com efeitos  de  negativa de débito com a Fazenda

Estadual, referente ao ICMS;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa (CNDT);

13.2.2.1 As certidões a que alude ao item 13.2.2, que apresentarem apontamentos de
débitos  fiscais,  deverão  ser  acompanhadas  do  comprovante  de  pagamento  da  dívida  a  que  se
refiram, ou certidões de objeto e pé dos respectivos processos judiciais,  a fim de demonstrar a
situação econômico-financeira que não onere o licitante.

13.2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30, Inc. IV da Lei Federal nº 8666/93): 

   a) Um  Atestado  ou  mais  atestados  de  atividade  pertinente  e  compatível  com  o  que
pretende  fornecer,  emitido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  devidamente
certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente, informando que a licitante realiza ou
realizou fornecimento com características semelhantes no objeto desta licitação, em consonância
com a Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, admitindo – se a imposição de
quantitativos  mínimos  de prova  de  execução de  serviços  similares,  desde que em quantidades
razoáveis,  assim considerados 50% (cinqüenta por cento) da execução pretendida como critério
objetivo de analise dos atestados.

b)  Certidão  de  Registro  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  (CREA)
competente da região a que estiver vinculado o PROPONENTE, que comprove  atividade
relacionada com o objeto da licitação;

c) Declaração de que, NA DATA DA CONTRATAÇÃO, haverá em seu quadro de pessoal,
profissional(is)  de  nível  superior detentor(es)  de acervo técnico  por  execução de obra ou
serviço de características semelhantes às do objeto desta licitação.

13.2.4  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 da Lei Federal n.º
8.666/93)

a)  Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Estes documentos deverão conter
assinaturas dos sócios e do contador responsável.

b) Somente serão habilitadas as licitantes que obtiverem índice de solvência (S) igual
ou maior a 1 (um) que será calculado com base nos dados constantes do balanço apresentado,
através da seguinte fórmula: S = Ativo Total/(Passivo Circulantes + Exigível a Longo Prazo);

c) Fica dispensada das exigências constantes das letras “a” e “b” a empresa optante do
sistema simples, sendo que neste caso a empresa deverá apresentar a Declaração do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício, acompanhada da declaração do Contador
de que é optante pelo sistema simples. 

d)  Certidão  negativa  de  falência  e  concordata  ou  Recuperação  Judicial  e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa
física.

       13.2.5. Substituição de documentos:

a) Fica isento da apresentação dos documentos relacionadas nos itens 13.2.1, 13.2.2 e
13.2.4, o licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - C.R.C. válido, emitido pela
Prefeitura Municipal de Bauru,  devendo ser observado o prazo de validade dos  documentos
constantes no cadastro na data do presente pregão, dando conta da obediência das exigências do
art. 27, c/c o art 37 da Lei Federal nº 8666/93, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a
documentação atualizada e regularizada na própria sessão. É assegurado ainda aos demais licitantes
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o  direito  de  acesso  aos  documentos  constantes  do  C.R.C.,  na  fase  de  recurso.  Excluindo  os
documentos do item 13.2.3.

13.2.6 OUTRAS COMPROVAÇÕES

a)  Declaração elaborada em papel  timbrado e subscrita pelo representante legal  da
licitante, assegurando que não possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base
territorial do Município de Bauru, se for o caso; ou seja, a empresa não sediada em Bauru e que se
enquadra nas hipóteses descritas (Anexo II). 

b) Declaração  relativo  ao  cumprimento  do  disposto  no  inc  XXXIII  do  art.  7º,  da
Constituição e na Lei nº  9.854, de 27 de outubro de 1.999 (Anexo III);

13.3. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo
órgão emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão.

13.4 Deverá ser indicado o valor do I.P.I., se houver. Caso isento, deverá ser declarada a isenção.
Se na proposta não constar o valor do I.P.I., ou sua isenção, esse valor será considerado já incluso
no preço.

13.5 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos
que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora do lote, a contratação
será celebrada e executada com a sede que apresentou a documentação.

13.5.1 Caso a licitante pretenda que um dos estabelecimentos, que não o participante da
licitação,  execute  o  futuro  contrato,  deverá  apresentar  toda  a  documentação  de  ambos  os
estabelecimentos na forma e condições previsto no item 13.5.

13.6 A documentação exigida deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor
da Administração, mediante a apresentação do respectivo original. Caso a documentação tenha sido
emitida pela internet, só será aceita se for original, se for cópia deverá também ser autenticada;

13.7 Todas as certidões deverão estar com seu prazo de validade vigente na data designada para a
realização da sessão pública, sendo que será confirmada na internet a validade e autenticidade das
mesmas;

13.8 Constatando o  atendimento  das  exigências  previstas  no  Edital,  a  licitante  será  declarada
vencedora,  sendo-lhe  adjudicado  o  objeto  da  licitação  pelo(a)  próprio(a)  Pregoeiro(a)
(Coordenador(a)), na hipótese de inexistência de recursos, ou pelo Secretário Municipal de Saúde,
na hipótese de existência de recursos;

13.9 Se  a  licitante  desatender  as  exigências  previstas  nesta  Cláusula  Décima  Terceira,  o(a)
Pregoeiro(a)  (Coordenador(a))  examinará  a  oferta  subseqüente  na  ordem  de  classificação,
verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  a  sua  habilitação,  repetindo  esse  procedimento
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora;

13.10 Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa, empresa de pequeno
porte  ou  micro-empreendedor  individual  deverão  apresentar  toda  a  documentação
requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de
que possa ser aplicado o disposto do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas
Leis Complementares 128/2008 e 147/2014.   

13.10.1   Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno
porte ou micro-empreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarado  o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art.
43,  parágrafo  1°  da  Lei  Complementar  123/06,  alterada  pelas  Leis  Complementares
128/2008 e 147/2014;
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13.10.2   A não-regularização da documentação,  no prazo fixado acima,  implicará
decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei  n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  a  assinatura  da  ata  ou
revogar a licitação.

13.11 A comprovação de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte far-se-á
mediante  a  apresentação  de  certidão expedida pela  Junta  Comercial,  nos  termos  do  art.  8º  da
Instrução  Normativa  nº  103/07  do  DEPARTAMENTO  NACIONAL  DE  REGISTRO  DO
COMÉRCIO-DNRC ou outro documento idôneo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

14.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

14.1.1. O prazo para a licitante realizar seu credenciamento será até ás 09:30hs ou caso esteja
participando várias licitantes e este prazo seja expirado, até que a última licitante seja credenciada,
poderá ser aceita sua participação e credenciamento para esta licitação.

14.2.  Após  o  credenciamento,  as  licitantes  entregarão  ao  Pregoeiro(a)  a  declaração  de  pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IX do Edital e,
em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

14.3. Ato contínuo serão abertos, na presença dos interessados, os envelopes que contiverem as
propostas  de  preços,  as  quais  serão  analisadas  individualmente  para  o  lote  licitado,  sendo
classificadas as que, estiverem compatíveis com as exigências do edital,

14.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

14.4.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital ou
qualquer outra exigência preconizada para a correspondente apresentação;

14.4.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes ou
vantagem não prevista neste edital;

14.4.3. Que apresentam preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou simbólicos;

14.4.4. Que não estiverem assinadas pelo representante legal.

14.5.  No  tocante  aos  preços  às  propostas  serão  verificadas  quanto  à  exatidão  das  operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos o valor unitário. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor final da proposta.

14.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,  serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso
de  empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas  empatadas,  independentemente  do
número de licitantes.

14.7.  O(A)  Pregoeiro(a)  convidará  individualmente  os  autores  das  propostas  selecionadas  a
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

14.8. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos  demais  empatados,  e  assim sucessivamente  até  a  definição  completa  da  ordem de
lances.

14.9.  A etapa de  lances  será  considerada  encerrada  quando todos  os  participantes  dessa  etapa
declinarem da formulação de lances.
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14.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas. 

14.11.  O(A) Pregoeiro(a)  poderá  negociar  com o autor  da oferta de menor  valor  com vistas  à
redução do preço.

14.12. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.

14.13.  Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja,
quando o classificado for empresa de pequeno porte ou microempresa e a proposta do mesmo
for  igual  ou  até  5% (cinco  por  cento)  superior  à  proposta  mais  bem classificada  (1º),  a
empresa de pequeno porte ou microempresa poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela  vencedora  do  certame,  situação  em  que  será  adjudicado  em  seu  favor  o  objeto
licitado;

14.13.1. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na
hipótese  acima  prevista,  serão  convocadas  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte
remanescentes com propostas de valor igual ou até 5%(cinco por cento) superior à proposta mais
bem classificada (1º) na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

14.13.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo de até 5%(cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas para definição daquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta;

14.13.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item (14.13), o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

14.13.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

14.13.5.  A nova proposta deverá ser apresentada na sessão presencial  no  prazo de
05(cinco) minutos após o encerramento dos lances e convocação do pregoeiro, sob pena de
preclusão e,  no caso de convocação remanescente (subitem 14.13.1.)  no prazo máximo de
05(cinco) minutos a contar da convocação oficial da mesma.

14.14.  A aceitabilidade será aferida a partir  dos preços de mercado vigente na data próxima a
apresentação das  propostas,  apurada mediante  pesquisa  realizada pelo órgão licitante,  que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

14.15.  Considerada  aceitável  as  ofertas  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope  contendo  os
documentos  de  habilitação  de  seu(s)  autor(es),  após  encerrada  a  etapa  de  lances  do  lote  e
classificadas todas as propostas.

14.16.  Eventuais  falhas,  omissões  ou  outras  irregularidades  nos  documentos  de  habilitação,
poderão  ser  saneadas  na  sessão  pública  de  processamento  do  Pregão,  até  a  decisão  sobre  a
habilitação, inclusive mediante:

14.16.1. substituição e apresentação de documentos, ou

14.16.2. verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

14.17.  A  verificação  será  certificada  pelo  Pregoeiro  e  deverão  ser  anexados  aos  autos  os
documentos  passíveis  de  obtenção  por  meio  eletrônico,  salvo  impossibilidade  devidamente
justificada.

14.18.  A  Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos  meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

14.19. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 13.1 da cláusula
décima  terceira,  o(a)  Pregoeiro(a),  se  necessário,  diligenciará  junto  a  Seção  de  Cadastro  da
Prefeitura Municipal de Bauru.
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14.20. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.

14.21. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com seu autor, decidirá sobre
a  sua  aceitabilidade  e,  em  caso  positivo,  verificará  as  condições  de  habilitação  e  assim
sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  oferta  aceitável  cujo  autor  atenda  os  requisitos  de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.

14.22 Se todos os licitantes forem desclassificados ou inabilitados, por não atenderem as condições
do edital o pregoeiro observará o que determina o art. 48, §3º da Lei Federal n.º 8.666/93.

14.23  Havendo  um  único  participante  e  sendo  este  inabilitado,  igualmente,  poderá  o(a)
Pregoeiro(a) fixar o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação,
sem as causas que determinaram a inabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
15.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do pregão;

15.2 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos  por  representante  não  habilitado  legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para
responder pelo proponente;

15.3 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação de suas razões,
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de
dias,  que  começarão  a  correr  no  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista
imediata dos autos.

15.4.  A ausência  de manifestação imediata  e motivada da licitante importará:  a decadência do
direito  de  recurso,  a  adjudicação  do  objeto  do  certame  pelo(a)  Pregoeiro(a)  à  LICITANTE
VENCEDORA e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

15.4. Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.

15.5.  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade
competente  adjudicará  o  objeto  do  certame  à  LICITANTE  VENCEDORA e  homologará  o
procedimento.

15.6.  O  recurso  terá  efeito  suspensivo  e  o  seu  acolhimento  importará  a  invalidação  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento.

15.7 Não havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) fará a adjudicação do objeto da
licitação  ao  proponente  declarado  vencedor  e  colocará  o  processo  à  disposição  do  Secretario
Municipal de Saúde para homologação.

15.8. A classificação será feita pelo menor preço por lote.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido após a entrega da Nota Fiscal
na  Secretaria  Municipal  de  Economia  e  Finanças,  obedecendo  à  ordem  cronológica  de  sua
exigibilidade, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo
Município.
          16.1.1)  A entrega da ART deverá respeitar o estabelecido no artigo 3° da Resolução
425/1998 do CONFEA: ”Nenhuma obra ou serviço poderá ter início sem a competente Anotação
de Responsabilidade Técnica, nos termos desta Resolução.”

   16.1.2)  Todos os custos decorrentes de recolhimento e da necessidade de ART ficarão a
cargo da Licitante Vencedora.

16.2. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão
levados em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.
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16.3.  No  caso  de  atraso  no  pagamento  por  parte  do  município  haverá  a  incidência  de  juros
moratórios de 0,5% (cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista
para pagamento até o efetivo pagamento art. 40, XIV, alínea “c” da Lei federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA CONTRATAÇÃO

17.1. A(s) adjudicatária(s) deverá(ao) assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no prazo de 05
(cinco) dias úteis da convocação feita pela Divisão de Compras, sob pena de decair do direito de
contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação
levando-se em consideração a estimativa mensal constante no anexo I do Edital 449/2016 além de
sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8666/93, 8883/94 e 10520/02.

          a) A comprovação da qualificação técnica do profissional exigida na cláusula 13.2.3
dar-se-á pela apresentação, NA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de:

                       a1) Cópia da Carteira Profissional de Trabalho (CTPS) assinada pelo
PROPONENTE ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE), devidamente autenticada
pela  Delegacia  Regional  do  Trabalho,  que  demonstre  o  vínculo  empregatício  do(s)
profissional(ais) indicado(s). a) será admitida, ainda, a comprovação do vínculo profissional
por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil
comum, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado; ou 
                                  a2) quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa PROPONENTE tal
comprovação  será feita por meio  do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA ou
Conselho Profissional competente, devidamente atualizada; 
                             a3) o(s) profissional(is) indicado(s) será(ão) o(s) responsável(is) pela
prestação  do  serviço  objeto  desta  licitação,  compondo  a  respectiva  equipe  técnica.  A
substituição desse(s) profissional(is) só será admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que
detenha(m) as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos relevantes, justificáveis pelo
PROPONENTE e aceitos pelo Município.  Caso a empresa  necessite  de mais  profissionais
para a execução dos serviços, também deverão possuir as mesmas qualificações aqui exigidas
e serem aprovados pelo Município.                            

17.2.  A(s)  adjudicatária(s)  deverá(ao)  assinar  o  contrato  dentro  de  05  (cinco)  dias  úteis  da
convocação  feita  pela  Secretaria  dos  Negócios  Jurídicos  –  Departamento  de  Comunicação  e
Documentação (DCD), sob pena de decair do direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas nas
Leis Federais nº 8666/93, 8883/94 e 10520/02 e Decreto Municipal 10.123/05.

17.3. Quando a adjudicatária não assinar a Ata/Contrato no prazo e condições estabelecidas, será
convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas
à celebração da contratação.

17.4. O Município de Bauru poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer
providência na esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 à 80, da Lei n.º
8.666/93,  estando  assegurados,  em  quaisquer  hipóteses,  as  garantias  constitucionais  ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

17.5. Se, por ocasião da formalização da Ata/Contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante o sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional e Trabalhista, estiverem com os prazos de validade vencidos,
o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios,
salvo impossibilidade devidamente justificada.

17.6. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar as exigências referidas, com prazos de
validade, sob pena da contratação não se realizar.



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 20
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br

CLÁUSULA DECIMA OITAVA: DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DE PREÇOS

18.1 Os preços registrados serão controlados pelo Município, podendo sofrer oscilação de acordo
com variações de mercado.

18.2 Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial poderão ser atualizados nos
termos e prazos fixados pelo órgão Gerenciador.

18.2.1  Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar  sua solicitação por escrito à
Secretaria Municipal de Saúde, com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação
por parte do Município;

18.3  Os preços registrados, serão publicados trimestralmente na Imprensa Oficial do Município,
divulgados em quadro de avisos para controle.

18.4 Fica concedido à licitante vencedora, o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação
dos preços registrados, para eventual impugnação, expressa e protocolada, que será apreciada desde
que  devidamente  instruída  com  demonstrativo  de  majoração  extraordinária,  porventura
desconsiderada.

18.5 Os  preços registrados  poderão ser revistos  em decorrência de eventual  redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas
as disposições contidas na alínea “d”, II do Caput do art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1.993.

18.6 –  Os  pedidos  deverão  ser  protocolados  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  que  realizará
pesquisa de mercado e após procederá as demais diligências cabíveis e encaminhará o processo à
Secretaria de Economia e Finanças para análise econômico financeira, em seguida à Secretaria dos
Negócios Jurídicos, para análise jurídica.

18.7 Caberá  a  Secretaria  gerenciadora  a  decisão  quanto  ao  deferimento  ou  indeferimento  do
pedido, observada a orientação jurídica.

18.8 Nos pedidos deverão constar  obrigatoriamente  planilha de composição  de preços com os
custos envolvidos no fornecimento e nota fiscal de compra do produto, ambos (planilha e notas
fiscais) da época da apresentação da proposta comercial desta licitação ou, no caso de justificada
impossibilidade, da época do primeiro fornecimento e atual posterior ao aumento, as notas deverão
ser do mesmo fornecedor.
 
18.9 A Licitante Vencedora não poderá suspender as entregas durante o período de análise do
pedido de que trata o item 18.2, devendo praticar o preço até então registrado, sob pena de serem
aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital ou o cancelamento do preço.

18.10  O novo preço fixado poderá  ter  validade a partir  do protocolo da solicitação desde que
devidamente solicitado pela licitante vencedora e autorizado pela Secretaria gerenciadora, sendo
que  neste  caso,  após  a  assinatura  do  Termo  Aditivo,  será  devido  pagamento  complementar,
compreendendo  as  entregas  efetuadas  após  a  solicitação.  Caso  não  aceito,  o  novo  preço  terá
validade a partir da data da assinatura do Termo Aditivo, devendo ser publicado o extrato no Diário
Oficial de Bauru.

CLÁUSULA DECIMA NONA:  ÓRGÃO GERENCIADOR,  ÓRGÃO PARTICIPANTE E
GESTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. O Município  de  Bauru designa  como ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata  de  Registro de
Preço, a Divisão de Compras e Licitações subordinada ao Departamento Administrativo, vinculado
ao Órgão Participante - Secretaria Municipal de Saúde, que terá a incumbência de efetuar a prática
de todos os atos de controle e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.
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19.2.  É integrante desta Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde, designada
como ÓRGÃO PARTICIPANTE da mesma.

19.3. O Município de Bauru designa ainda, como Gestor desta Ata de Registro de Preço, o Sr.
Décio de Sousa Junior,  Diretor da Divisão de Infraestrutura,  subordinado ao Departamento  de
Administrativo e vinculada a Secretaria Municipal de Saúde.

19.4. A licitante vencedora, designará como Gestor desta Ata de Registro de Preços, representante
_____________________________,  portador  do  RG  ____________________  e  CPF
___________,  conforme  constante  na  sua  Proposta  de  Preços,  que  é  parte  integrante  deste
documento.

19.5. Ao(s) gestor(es) da Ata de Registro de Preços por parte do Município de Bauru, além das
atribuições previstas no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, compete:

19.5.1. Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, quanto aos valores praticados,
informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização.

19.5.2. Zelar, pelos demais atos da Licitante vencedora, relativos ao cumprimento das obrigações
assumidas,  e  também,  em coordenação  com o  órgão gerenciador,  pela  aplicação  de  eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais.

19.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da Licitante vencedora
em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, quanto às
divergências relativas à entrega ou as características e origem dos bens registrados.

CLÁUSULA VIGESIMA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

20.1 No caso de atraso injustificado na execução da Ata/Contrato ou de sua inexecução parcial, o
Município reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total
de 05 (cinco) dias sobre o valor total da contratação, além das demais sanções previstas no art. 87
da Lei Federal nº 8666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10520/02 quais sejam:

20.1.1 Advertência;

20.1.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação pela rescisão
unilateral, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item 18.1;

20.1.3  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  licitar  e
contratar  com a Administração,  com prazo de até  05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição;

20.1.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1  As  normas  disciplinadoras  desta  licitação  serão  interpretadas  em favor  da  ampliação  da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.2  O(a) Pregoeiro(a),  ou autoridade superior,  poderá em qualquer fase do pregão promover
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

21.3   A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões
de  interesse  público  derivado  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e
suficiente  para  justificar  tal  conduta,  devendo  invalidá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por
provocação de qualquer  pessoa,  mediante  ato escrito e  fundamentado,  sem que caiba direito a
qualquer indenização;
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21.4 Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados  em qualquer  fase  da  licitação,  sendo-lhe  exigível,  ainda,  em qualquer  época  ou
oportunidade,  a  apresentação  de  outros  documentos  ou  informações  complementares  que  o(a)
Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) porventura julgar necessários.

21.5 A participação nesta licitação implica a aceitação integral  e irretratável das normas deste
Edital e seus Anexos e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem.

21.6 Havendo  indício  de  conluio  entre  os  licitantes,  a  Prefeitura  Municipal  de  Bauru
comunicará os fatos à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para as
providências devidas.

21.7 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo  determinado  pelo(a)  Pregoeiro(a)  (Coordenador(a)),  sob  pena  de
desclassificação/inabilitação.

21.8 Não  serão  levadas  em  consideração  vantagens  não  previstas  neste  Edital.  No  caso  de
alteração em pontos essenciais deste Edital e seus Anexos, dentro do prazo estabelecido para o
início da abertura das propostas, este será prorrogado e as modificações terão a mesma divulgação
do texto anterior, ou a licitação será revogada e realizada novamente em outra oportunidade.

21.9 A  posição  adotada  pelo(a)  Pregoeiro(a)  (Coordenador(a)),  face  à  dúvida  suscitada,  será
encaminhada  aos  licitantes  e  vale  para  todos,  como  se  parte  integrante  fosse  deste   Edital,
sujeitando-os indistintamente.

21.10 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no
Diário Oficial do Município de Bauru/SP;

21.11 Os  casos  omissos  ou  não  previstos  neste  Edital  serão  decididos  pelo(a)  Pregoeiro(a)
(Coordenador(a)),  nos termos das normas  pertinentes às Licitações e Contratos,  Lei  Federal  nº
10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

21.3 É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, inclusive
Fundações  instituídas  e/ou  mantidas  pelo  Poder  Público,  participar  como  licitante,  direta  ou
indiretamente,  por  si  ou  por  interposta  pessoa,  dos  procedimentos  licitatórios  disciplinados  na
legislação vigente;

21.4 A documentação apresentada para fins de habilitação da LICITANTE VENCEDORA, fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao licitante vencedor. As demais serão devolvidas
quando da conclusão e adjudicação da licitante vencedora no certame.

21.5 Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Bauru/SP,  com  renúncia  dos  demais,  por  mais
privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta licitação, sua
Ata e demais atos deles decorrentes.

21.6 As notificações exigidas por lei serão publicadas na Imprensa Oficial  do Município de
Bauru/SP.

21.7 Correrão por conta e risco da LICITANTE VENCEDORA todas as despesas e encargos
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da  execução  da  Ata/Contrato,  de
acordo com art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93.

21.8 Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59,
CNPJ 46.137.410/0001-80, número do processo e número do contrato.

21.9 Não poderá a LICITANTE VENCEDORA ceder ou transferir a Ata/Contrato, no todo ou
em parte, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.

21.10 No mesmo prazo fixado no item 17.1, a adjudicatária deverá assinar o Termo de Ciência e
Notificação  (Anexo VI),  em cumprimento  a  Resolução nº  08/2004 do  Tribunal  de  Contas  do
Estado.
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21.11 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Pregão junto a Divisão
de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Gerson França, 7-49,
CEP: 17015-200 –  Bauru, estado de São Paulo, ou pelo telefone (14) 3104-1463, FAX.: (14) 3104-
1464.

21.12 O Município por meio dos órgãos interessados efetuará a fiscalização do serviço a qualquer
instante, solicitando à licitante vencedora, sempre que entender conveniente, informações do seu
andamento,  devendo  esta  prestar  os  esclarecimentos  solicitados,  bem  como  comunicar  ao
Município quaisquer  fatos  ou  anormalidades  que  porventura  possam  prejudicar  o  bom
cumprimento do contrato.

21.22.1. A ação ou omissão total ou parcial dos órgãos encarregados da fiscalização não
eximirá a LICITANTE VENCEDORA de total responsabilidade de executar o serviço, de acordo
com as condições estabelecidas no contrato assinado.

21.13 Obriga-se a LICITANTE VENCEDORA a manter, durante todo o período de validade da
Ata de Registro de Preços e vigência do contrato, as condições de habilitação exigida no edital n°
449/2016.

Bauru, 16 de Novembro de 2016.

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO I
LOTE ÚNICO

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item

Qtde.

Especificação Preco unitário 
(Mensal X 1 
Aparelho)

COLUNA A

Preco Total/
(Mensal x 
Quantidade de
Aparelhos)

COLUNA B

TOTAL 
GERAL 
PARA 11 
MESES 
(COLUNA 
B X 12)

                                                    Manutençao preventiva e corretiva de aparelhos de ar
condicionado

1 446 Execução  de  serviço  de  manutenção
preventiva e corretiva de aparelhos de
ar condicionado conforme segue:
- Limpeza dos equipamentos: filtro de
ar,  bandeja  de  condensado  e  drenos,
serpentinas, gabinetes da evaporadora e
condensadora;
- Verificação e correção de vazamentos
de água da evaporadora;
- Verificação e correção de problemas
no insuflamento do ar;
-  Verificação  e  correção  de  ruídos,
aquecimento e/ou vibrações anormais –
eixos  e  mancais,  hélices,  aletas
defletoras,  suportes,  bases  e
carenagens;
- Verificação e correção de problemas
nas aletas do condensador e vazão do ar
de condensação;
-  Verificação  de  eliminação  de
possíveis  vazamentos  de  gás
refrigerante;
-  Substituição  do  filtro  de  ar  (se
necessário);
-  Eliminação  de  possíveis  pontos  de
ferrugem;
- Lubrificação de mancais.
Serviços  a  serem  realizados  nos
seguintes  aparelhos  conforme  planilha
em abaixo.

Obs:  (552  aparelhos  x  11  meses  porque  no  1º  mês  de  contrato  deverá  ser  realizada  as
manutenções descritas nos itens 26 a 39)

Item Quant Especificacao Preco unitário Preco 
Total

2 20 Instalação de  ar  condicionado  tipo  split 7.000
Btu’s  até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora-  Montagem,  Instalação  no  local
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indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico,
Revisão  geral  do  equipamento,  com  o  uso  de
bomba de vácuo, por pelo menos 20 minutos fazer
a  retirada  da  umidade  existente  dentro  da
tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do  compressor,
Testes  de  funcionamento,  ligação  à  energia
elétrica,  execução  de  tubulação  necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

3

20

Instalação de  ar  condicionado  tipo  split 7.500
Btu’s  até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora-  Montagem,  Instalação  no  local
indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico,
Revisão  geral  do  equipamento,  com  o  uso  de
bomba de vácuo, por pelo menos 20 minutos fazer
a  retirada  da  umidade  existente  dentro  da
tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do  compressor,
Testes  de  funcionamento,  ligação  à  energia
elétrica,  execução  de  tubulação  necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

4

50

Instalação de  ar  condicionado  tipo  split 9.000
Btu’s   até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora -  Montagem,  Instalação  no  local
indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico
blindado,  Revisão  geral  do  equipamento,  com o
uso  de  bomba  de  vácuo,  por  pelo  menos  20
minutos  fazer  a  retirada  da  umidade  existente
dentro  da  tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do
compressor,   Testes de funcionamento,  ligação à
energia elétrica, execução de tubulação necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

5

40

Instalação de ar condicionado tipo split 12.000
Btu’s   até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora -  Montagem,  Instalação  no  local
indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico,
Revisão  geral  do  equipamento,  com  o  uso  de
bomba de vácuo, por pelo menos 20 minutos fazer
a  retirada  da  umidade  existente  dentro  da
tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do  compressor,
Testes  de  funcionamento,  ligação  à  energia
elétrica,  execução  de  tubulação  necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

6 30 Instalação de ar condicionado tipo split 18.000
Btu’s  até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora -  Montagem,  Instalação  no  local
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indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico,
Revisão  geral  do  equipamento,  com  o  uso  de
bomba de vácuo, por pelo menos 20 minutos fazer
a  retirada  da  umidade  existente  dentro  da
tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do  compressor,
Testes  de  funcionamento,  ligação  à  energia
elétrica,  execução  de  tubulação  necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

7

10

Instalação de ar condicionado tipo split 24.000
Btu’s  até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora -  Montagem,  Instalação  no  local
indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico,
Revisão  geral  do  equipamento,  com  o  uso  de
bomba de vácuo, por pelo menos 20 minutos fazer
a  retirada  da  umidade  existente  dentro  da
tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do  compressor,
Testes  de  funcionamento,  ligação  à  energia
elétrica,  execução  de  tubulação  necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

8

20

Instalação de ar condicionado tipo split 30.000
Btu’s   até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora -  Montagem,  Instalação  no  local
indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico,
Revisão  geral  do  equipamento,  com  o  uso  de
bomba de vácuo, por pelo menos 20 minutos fazer
a  retirada  da  umidade  existente  dentro  da
tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do  compressor,
Testes  de  funcionamento,  ligação  à  energia
elétrica,  execução  de  tubulação  necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

9

10

Instalação de ar condicionado tipo split 36.000
Btu’s   até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora -  Montagem,  Instalação  no  local
indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico,
Revisão  geral  do  equipamento,  com  o  uso  de
bomba de vácuo, por pelo menos 20 minutos fazer
a  retirada  da  umidade  existente  dentro  da
tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do  compressor,
Testes  de  funcionamento,  ligação  à  energia
elétrica,  execução  de  tubulação  necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

10 05 Instalação de ar condicionado tipo split 48.000
Btu’s   até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora -  Montagem,  Instalação  no  local
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indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico,
Revisão  geral  do  equipamento,  com  o  uso  de
bomba de vácuo, por pelo menos 20 minutos fazer
a  retirada  da  umidade  existente  dentro  da
tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do  compressor,
Testes  de  funcionamento,  ligação  à  energia
elétrica,  execução  de  tubulação  necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

11

15

Instalação de ar condicionado tipo split 60.000
Btu’s   até  2  metros  entre  evaporadora  e
condensadora -  Montagem,  Instalação  no  local
indicado  pelo  solicitante,  Fornecimento  de
espumas  e  calços  de  neoprene,  Vedação  com
poliuretano  expandido,  isolamento  térmico,
Revisão  geral  do  equipamento,  com  o  uso  de
bomba de vácuo, por pelo menos 20 minutos fazer
a  retirada  da  umidade  existente  dentro  da
tubulação  antes  de  liberar  o  gás  do  compressor,
Testes  de  funcionamento,  ligação  à  energia
elétrica,  execução  de  tubulação  necessária.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais normas técnicas existentes.

12
300

Mão de obra de instalação dos condutores de gás,
isolantes térmicos e cabos de energia elétrica. 

13

20

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  split
7.000  Btu’s  –  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

14

20

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  split
7.500  Btu’s  –  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

15

20

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  split
9.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental. 

16 20 Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  split
10.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
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retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental. 

17

05

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  Split
12.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

18

05

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  Split
15.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

19

10

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  split
18.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

20

05

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  Split
22.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

21

05

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  split
24.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

22 05 Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  Split
28.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
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gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

23

05

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  split
30.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

24

05

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  split
36.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

25

08

Desinstalação  de  ar  condicionado  tipo  split
60.000  Btu’s  -  desmontagem  do  equipamento,
retirada  da  unidade  condensadora,  da  unidade
evaporadora e do equipamento interno, vedação do
gas,  transporte  até  o  local  de  destino  a  ser
informado pela SMS, vedação provisória do local.
Deverão  ser  seguidas  as  normas  do  fabricante  e
demais  normas  técnicas  existentes,  incluída
aquelas relativas à preservação ambiental.

26

01

Serviço  de  manutenção  em  aparelho  de  ar
condicionado  de  janela,  incluindo:  Retirada,
Desmontagem,  Tratamento  de  bandejas  com
antiferrugem,  Montagem,  Instalação  no  local  de
origem,  Fornecimento  de  espumas  e  calços  de
neoprene,  Vedação  com  poliuretano  expandido,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor  de  mão-de-obra),  Limpeza  geral  do
equipamento, Revisão geral do equipamento. 

27

15

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  split  7.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra). 

28 38 Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
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condicionado,  tipo  split  7.500  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra).

29

200

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  Split  9.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio)  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra

30

07

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  Split  10.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra).

31

42

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  Split  12.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra).

32 02 Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
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condicionado,  tipo  Split  15.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra).

33

51

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  Split  18.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra).

34

05

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  Split  22.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra).

35

09

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  Split  24.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra). 

36 09 Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
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condicionado,  tipo  Split  28.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra).

37

27

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  Split  30.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra). 

38

07

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  Split  36.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra). 

39

10

Serviço  de  manutenção  em  Aparelho  de  ar
condicionado,  tipo  Split  60.000  Btu’s  (frio  ou
quente/frio),  incluindo:  Desmontagem  da
condensadora  no  local,  Desmontagem  da
evaporadora,  Higienização  da  serpentina  da
evaporadora  com  produto  biodegradável,
Higienização da serpentina da condensadora com
produto  biodegradável,  Limpeza  geral  do
equipamento, Reaperto dos bornes do termostato,
Higienização dos filtros de retorno, Equalização e
balanceamento de pressão, Verificação do sistema
de  segurança,  Revisão  geral  do  equipamento,
Substituição de peças necessárias (não inclusas no
valor de mão-de-obra).

40 100 Serviço  completo  de  realocação  de  dreno  de
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aparelho  de  ar  condicionado,  incluindo
desmontagem,  furação  de  parede  em  local
adequado, fechamento do furo anterior, realocação
do  suporte  e  do  equipamento,  adequação  da
tubulação, ajustes gerais.

41 300 Carga de gás R22 para ar condicionado 
42 250 Carga de gás R141B para ar condicionado 
43 250 Nitrogênio
44 300 Carga de gás R410A para ar condicionado
45 50 Solda acetileno e oxigênio

RELAÇÃO DE PEÇAS 

Item Quant Especificacao Marca Preco 
unitário 

Preco 
Total

1 200 Cano cobre ¼”
2 200 Cano cobre ⅜”
3 200 Cano cobre ½”
4 200 Cano cobre ⅝”
5 200 Cano cobre ¾”
6 200 Cano cobre ⁄ ”⁷ ₈
7 200 Isolante Térmico blindado ¼”
8 200 Isolante Térmico blindado⅜”
9 200 Isolante Térmico blindado½”

10 200 Isolante Térmico blindado ⁄ ”⁷ ₈
11 200 Isolante Térmico blindado¾”
12 200 Isolante Térmico blindado⅝”
13 250 Cabo PP 4X1,5mm²
14 250 Cabo PP 4X2,5mm²
15

5

Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 7.000 Btu’s,  devidamente  instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gás e nitrogênio, sempre que necessário.

16

5

Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 7.500 Btu’s,  devidamente  instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gás e nitrogênio, sempre que necessário.

17

5

Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 9.000 Btu’s,  devidamente  instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário. 

18

5

Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 10.000 Btu’s, devidamente instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário.

19

5

Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 12.000 Btu’s , devidamente instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário.

20 5 Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 18.000 Btu’s, devidamente instalado
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(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário.

21

5

Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 22.000 Btu’s, devidamente instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário.

22

5

Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 24.000 Btu’s, devidamente instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário.

23

5

Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 28.000 Btu’s, devidamente instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário.

24

5

Compressor  rotativo  para  aparelho  de  ar
condicionado 30.000 Btu’s, devidamente instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário.

25

5

Compressor  scroll  para  aparelho  de  ar
condicionado 36.000 Btu’s, devidamente instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário.

26

5

Compressor  scroll  para  aparelho  de  ar
condicionado 60.000 Btu’s, devidamente instalado
(isto é, incluindo mão-de-obra para substituição),
carga de gas e nitrogênio, sempre que necessário.

27 5 Painel frontal 7000btus
28 5 Painel frontal 7500btus
29 5 Painel frontal 9000btus
30 5 Painel frontal 10000btus
31 5 Painel frontal 12000btus
32 5 Painel frontal 15000btus
33 5 Painel frontal 18000btus
34 5 Painel frontal 22000btus
35 5 Painel frontal 24000btus
36 5 Painel frontal 30000btus
37 5 Painel frontal 36000btus
38 5 Painel frontal 60000btus
39 10 Filtro de ar 7000btus
40 10 Filtro de ar 7500btus
41 10 Filtro de ar 9000btus
42 5 Filtro de ar 10000btus
43 10 Filtro de ar 12000btus
44 5 Filtro de ar 15000btus
45 10 Filtro de ar 18000btus
46 5 Filtro de ar 22000btus
47 10 Filtro de ar 24000btus
48 5 Filtro de ar 28000btus
49 10 Filtro de ar 30000btus
50 10 Filtro de ar 36000btus
51 10 Filtro de ar 60000btus
52 10 Placa display 7000btus
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53 10 Placa display 7500btus
54 10 Placa display 9000btus
55 10 Placa display 10000btus
56 10 Placa display 12000btus
57 05 Placa display 15000btus
58 10 Placa display 18000btus
59 05 Placa display 22000btus
60 10 Placa display 24000btus
61 05 Placa display 28000btus
62 10 Placa display 30000btus
63 10 Placa display 36000btus
64 10 Placa display 60000btus
65 5 Tampa frontal unidade interna 7000btus
66 5 Tampa frontal unidade interna 7500btus
67 5 Tampa frontal unidade interna 9000btus
68 5 Tampa frontal unidade interna 10000btus
69 5 Tampa frontal unidade interna 12000btus
70 5 Tampa frontal unidade interna 15000btus
71 5 Tampa frontal unidade interna 18000btus
72 5 Tampa frontal unidade interna 22000btus
73 5 Tampa frontal unidade interna 24000btus
74 5 Tampa frontal unidade interna 28000btus
75 5 Tampa frontal unidade interna 30000btus
76 5 Tampa frontal unidade interna 36000btus
77 5 Tampa frontal unidade interna 60000btus
78 10 Ventoinha completa 7000btus
79 10 Ventoinha completa 7500btus
80 10 Ventoinha completa 9000btus
81 10 Ventoinha completa 10000btus
82 10 Ventoinha completa 12000btus
83 10 Ventoinha completa 15000btus
84 10 Ventoinha completa 18000btus
85 10 Ventoinha completa 22000btus
86 10 Ventoinha completa 24000btus
87 10 Ventoinha completa 28000btus
88 10 Ventoinha completa 30000btus
89 10 Ventoinha completa 36000btus
90 10 Ventoinha completa 60000btus
91 5 Chassi 7000btus
92 5 Chassi 7500btus
93 5 Chassi 9000btus
94 5 Chassi 10000btus
95 5 Chassi 12000btus
96 5 Chassi 15000btus
97 5 Chassi 18000btus
98 5 Chassi 22000btus
99 5 Chassi 24000btus
100 5 Chassi 28000btus
101 5 Chassi 30000btus
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102 5 Chassi 36000btus
103 5 Chassi 60000btus
104 10 Placa de instalação 7000btus
105 10 Placa de instalação 7500btus
106 10 Placa de instalação 9000btus
107 10 Placa de instalação 10000btus
108 10 Placa de instalação 12000btus
109 10 Placa de instalação 15000btus
110 10 Placa de instalação 18000btus
111 10 Placa de instalação 22000btus
112 10 Placa de instalação 24000btus
113 10 Placa de instalação 28000btus
114 10 Placa de instalação 30000btus
115 10 Placa de instalação 36000btus
116 10 Placa de instalação 60000btus
117 5 Caixa controle eletrônico 7000btus
118 5 Caixa controle eletrônico 7500btus
119 5 Caixa controle eletrônico 9000btus
120 5 Caixa controle eletrônico 10000btus
121 5 Caixa controle eletrônico 12000btus
122 5 Caixa controle eletrônico 15000btus
123 5 Caixa controle eletrônico 18000btus
124 5 Caixa controle eletrônico 22000btus
125 5 Caixa controle eletrônico 24000btus
126 5 Caixa controle eletrônico 28000btus
127 5 Caixa controle eletrônico 30000btus
128 5 Caixa controle eletrônico 36000btus
129 5 Caixa controle eletrônico 60000btus
130 5 Caixa componentes elétricos 7000btus
131 5 Caixa componentes elétricos 7500btus
132 5 Caixa componentes elétricos 9000btus
133 5 Caixa componentes elétricos 10000btus
134 5 Caixa componentes elétricos 12000btus
135 5 Caixa componentes elétricos 15000btus
136 5 Caixa componentes elétricos 18000btus
137 5 Caixa componentes elétricos 22000btus
138 5 Caixa componentes elétricos 24000btus
139 5 Caixa componentes elétricos 28000btus
140 5 Caixa componentes elétricos 30000btus
141 5 Caixa componentes elétricos 36000btus
142 5 Caixa componentes elétricos 60000btus
143 5 Placa circuito impresso 7000btus
144 5 Placa circuito impresso 7500btus
145 5 Placa circuito impresso 9000btus
146 5 Placa circuito impresso 10000btus
147 5 Placa circuito impresso 12000btus
148 5 Placa circuito impresso 15000btus
149 5 Placa circuito impresso 18000btus
150 5 Placa circuito impresso 15000btus
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151 5 Placa circuito impresso 24000btus
152 5 Placa circuito impresso 28000btus
153 5 Placa circuito impresso 30000btus
154 5 Placa circuito impresso 36000btus
155 5 Placa circuito impresso 60000btus
156 10 Sensor de temperatura evaporador 7000btus
157 10 Sensor de temperatura evaporador 7500btus
158 10 Sensor de temperatura evaporador 9000btus
159 10 Sensor de temperatura evaporador 10000btus
160 10 Sensor de temperatura evaporador 12000btus
161 10 Sensor de temperatura evaporador 15000btus
162 10 Sensor de temperatura evaporador 18000btus
163 10 Sensor de temperatura evaporador 22000btus
164 10 Sensor de temperatura evaporador 24000btus
165 10 Sensor de temperatura evaporador 28000btus
166 10 Sensor de temperatura evaporador 30000btus
167 10 Sensor de temperatura evaporador 36000btus
168 10 Sensor de temperatura evaporador 60000btus
169 30 Controle remoto universal
170 100 Anel de vedação
171 100 Conexão tubo drenagem ¼”
172 100 Conexão tubo drenagem ⅜”
173 100 Conexão tubo drenagem ½”
174 100 Conexão tubo drenagem ⅝”
175 100 Conexão tubo drenagem ¾”
176 100 Conexão tubo drenagem ⁄ ”⁷ ₈
177 150 Porca TLM-A01 ¼”
178 150 Porca TLM A01 ⅜”
179 150 Porca TLM A01 ½”
180 150 Porca TLM A01 ⅝”
181 150 Porca TLM A01 ¾”
182 150 Porca TLM A01 ⁄ ”⁷ ₈
183 150 Porca TLM-B02 ⅜”
184 150 Porca TLM-B02 ¼”
185 150 Porca TLM-B02 ½”
186 150 Porca TLM-B02 ⅝”
187 150 Porca TLM-B02 ¾”
188 150 Porca TLM-B02 ⁄ ”⁷ ₈
189 10 Suporte painel frontal 7000btus
190 10 Suporte painel frontal 7500btus
191 10 Suporte painel frontal 9000btus
192 10 Suporte painel frontal 10000btus
193 10 Suporte painel frontal 12000btus
194 10 Suporte painel frontal 15000btus
195 10 Suporte painel frontal 18000btus
196 10 Suporte painel frontal 22000btus
197 10 Suporte painel frontal 24000btus
198 10 Suporte painel frontal 28000btus
199 10 Suporte painel frontal 30000btus
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200 10 Suporte painel frontal 36000btus
201 10 Suporte painel frontal 60000btus
202 5 Tampa acesso lateral 7000btus
203 5 Tampa acesso lateral 7500btus
204 5 Tampa acesso lateral 9000btus
205 5 Tampa acesso lateral 10000btus
206 5 Tampa acesso lateral 12000btus
207 5 Tampa acesso lateral 15000btus
208 5 Tampa acesso lateral 18000btus
209 5 Tampa acesso lateral 22000btus
210 5 Tampa acesso lateral 24000btus
211 5 Tampa acesso lateral 28000btus
212 5 Tampa acesso lateral 30000btus
213 5 Tampa acesso lateral 36000btus
214 5 Tampa acesso lateral 60000btus
215 5 Tampa acesso central 7000btus
216 5 Tampa acesso central 7500btus
217 5 Tampa acesso central 9000btus
218 5 Tampa acesso central 10000btus
219 5 Tampa acesso central 12000btus
220 5 Tampa acesso central 15000btus
221 5 Tampa acesso central 18000btus
222 5 Tampa acesso central 22000btus
223 5 Tampa acesso central 24000btus
224 5 Tampa acesso central 28000btus
225 5 Tampa acesso central 30000btus
226 5 Tampa acesso central 36000btus
227 5 Tampa acesso central 60000btus
228 10 Placa display unidade interna 7000btus
229 10 Placa display unidade interna 7500btus
230 10 Placa display unidade interna 9000btus
231 10 Placa display unidade interna 10000btus
232 10 Placa display unidade interna 12000btus
233 10 Placa display unidade interna 15000btus
234 10 Placa display unidade interna 18000btus
235 10 Placa display unidade interna 22000btus
236 10 Placa display unidade interna 24000btus
237 10 Placa display unidade interna 28000btus
238 10 Placa display unidade interna 30000btus
239 10 Placa display unidade interna 36000btus
240 10 Placa display unidade interna 60000btus
241 50 Tapa furo
242 50  Protetor sensor de temperatura
243 5 Motor aletas 7000btus
244 5 Motor aletas 7500btus
245 5 Motor aletas 9000btus
246 5 Motor aletas 10000btus
247 5 Motor aletas 12000btus
248 5 Motor aletas 15000btus
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249 5 Motor aletas 18000btus
250 5 Motor aletas 22000btus
251 5 Motor aletas 24000btus
252 5 Motor aletas 28000btus
253 5 Motor aletas 30000btus
254 5 Motor aletas 36000btus
255 5 Motor aletas 60000btus
256 5 Tampa motoventilador 7000btus
257 5 Tampa motoventilador 7500btus
258 5 Tampa motoventilador 9000btus
259 5 Tampa motoventilador 10000btus
260 5 Tampa motoventilador 12000btus
261 5 Tampa motoventilador 15000btus
262 5 Tampa motoventilador 18000btus
263 5 Tampa motoventilador 22000btus
264 5 Tampa motoventilador 24000btus
265 5 Tampa motoventilador 28000btus
266 5 Tampa motoventilador 30000btus
267 5 Tampa motoventilador 36000btus
268 5 Tampa motoventilador 60000btus
269 5 Motoventilador 7000btus
270 5 Motoventilador 7500btus
271 5 Motoventilador 9000btus
272 5 Motoventilador 10000btus
273 5 Motoventilador 12000btus
274 5 Motoventilador 15000btus
275 5 Motoventilador 18000btus
276 5 Motoventilador 22000btus
277 5 Motoventilador 24000btus
278 5 Motoventilador 28000btus
279 5 Motoventilador 30000btus
280 5 Motoventilador 36000btus
281 5 Motoventilador 60000btus
282 5 Tampa chassi 7000btus
283 5 Tampa chassi 7500btus
284 5 Tampa chassi 9000btus
285 5 Tampa chassi 10000btus
286 5 Tampa chassi 12000btus
287 5 Tampa chassi 15000btus
288 5 Tampa chassi 18000btus
289 5 Tampa chassi 22000btus
290 5 Tampa chassi 24000btus
291 5 Tampa chassi 28000btus
292 5 Tampa chassi 30000btus
293 5 Tampa chassi 36000btus
294 5 Tampa chassi 60000btus
295 50 Sensor Temperatura
296 50 Conector Rede elétrica
297 5 Tampa condensador 7000btus
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298 5 Tampa condensador 7500btus
299 5 Tampa condensador 9000btus
300 5 Tampa condensador 10000btus
301 5 Tampa condensador 12000btus
302 5 Tampa condensador 15000btus
303 5 Tampa condensador 18000btus
304 5 Tampa condensador 22000btus
305 5 Tampa condensador 24000btus
306 5 Tampa condensador 28000btus
307 5 Tampa condensador 30000btus
308 5 Tampa condensador 36000btus
309 5 Tampa condensador 60000btus
310 5 Alça menor 7000btus
311 5 Alça menor 7500btus
312 5 Alça menor 9000btus
313 5 Alça menor 10000btus
314 5 Alça menor 12000btus
315 5 Alça menor 15000btus
316 5 Alça menor 18000btus
317 5 Alça menor 22000btus
318 5 Alça menor 24000btus
319 5 Alça menor 28000btus
320 5 Alça menor 30000btus
321 5 Alça menor 36000btus
322 5 Alça menor 60000btus
323 5 Suporte motoventilador 7000btus
324 5 Suporte motoventilador 7500btus
325 5 Suporte motoventilador 9000btus
326 5 Suporte motoventilador 10000btus
327 5 Suporte motoventilador 12000btus
328 5 Suporte motoventilador 15000btus
329 5 Suporte motoventilador 18000btus
330 5 Suporte motoventilador 22000btus
331 5 Suporte motoventilador 24000btus
332 5 Suporte motoventilador 28000btus
333 5 Suporte motoventilador 30000btus
334 5 Suporte motoventilador 36000btus
335 5 Suporte motoventilador 60000btus
336 5 Hélice motoventilador 7000btus
337 5 Hélice motoventilador 7500btus
338 5 Hélice motoventilador 9000btus
339 5 Hélice motoventilador 10000btus
340 5 Hélice motoventilador 12000btus
341 5 Hélice motoventilador 15000btus
342 5 Hélice motoventilador 18000btus
343 5 Hélice motoventilador 22000btus
344 5 Hélice motoventilador 24000btus
345 5 Hélice motoventilador 28000btus
346 5 Hélice motoventilador 30000btus
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347 5 Hélice motoventilador 36000btus
348 5 Hélice motoventilador 60000btus
349 50 Presilha tela frontal
350 5 Tampa frontal 7000btus
351 5 Tampa frontal 7500btus
352 5 Tampa frontal 9000btus
353 5 Tampa frontal 10000btus
354 5 Tampa frontal 12000btus
355 5 Tampa frontal 15000btus
356 5 Tampa frontal 18000btus
357 5 Tampa frontal 22000btus
358 5 Tampa frontal 24000btus
359 5 Tampa frontal 28000btus
360 5 Tampa frontal 30000btus
361 5 Tampa frontal 36000btus
362 5 Tampa frontal 60000btus
363 5 Tela frontal 7000btus
364 5 Tela frontal 7500btus
365 5 Tela frontal 9000btus
366 5 Tela frontal 10000btus
367 5 Tela frontal 12000btus
368 5 Tela frontal 15000btus
369 5 Tela frontal 18000btus
370 5 Tela frontal 22000btus
371 5 Tela frontal 24000btus
372 5 Tela frontal 28000btus
373 5 Tela frontal 30000btus
374 5 Tela frontal 36000btus
375 5 Tela frontal 60000btus
376 5 Suporte esquerdo 7000btus
377 5 Suporte esquerdo 7500btus
378 5 Suporte esquerdo 9000btus
379 5 Suporte esquerdo 10000btus
380 5 Suporte esquerdo 12000btus
381 5 Suporte esquerdo 15000btus
382 5 Suporte esquerdo 18000btus
383 5 Suporte esquerdo 22000btus
384 5 Suporte esquerdo 24000btus
385 5 Suporte esquerdo 28000btus
386 5 Suporte esquerdo 30000btus
387 5 Suporte esquerdo 36000btus
388 5 Suporte esquerdo 60000btus
389 5 Chassi unidade externa 7000btus
390 5 Chassi unidade externa 7500btus
391 5 Chassi unidade externa 9000btus
392 5 Chassi unidade externa 10000btus
393 5 Chassi unidade externa 12000btus
394 5 Chassi unidade externa 15000btus
395 5 Chassi unidade externa 18000btus
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396 5 Chassi unidade externa 22000btus
397 5 Chassi unidade externa 24000btus
398 5 Chassi unidade externa 28000btus
399 5 Chassi unidade externa 30000btus
400 5 Chassi unidade externa 36000btus
401 5 Chassi unidade externa 60000btus
402 5 Suporte válvulas 7000btus
403 5 Suporte válvulas 7500btus
404 5 Suporte válvulas 9000btus
405 5 Suporte válvulas 10000btus
406 5 Suporte válvulas 12000btus
407 5 Suporte válvulas 15000btus
408 5 Suporte válvulas 18000btus
409 5 Suporte válvulas 22000btus
410 5 Suporte válvulas 24000btus
411 5 Suporte válvulas 28000btus
412 5 Suporte válvulas 30000btus
413 5 Suporte válvulas 36000btus
414 5 Suporte válvulas 60000btus
415 5 Coletor vaporização 7000btus
416 5 Coletor vaporização 7500btus
417 5 Coletor vaporização 9000btus
418 5 Coletor vaporização 10000btus
419 5 Coletor vaporização 12000btus
420 5 Coletor vaporização 15000btus
421 5 Coletor vaporização 18000btus
422 5 Coletor vaporização 22000btus
423 5 Coletor vaporização 24000btus
424 5 Coletor vaporização 28000btus
425 5 Coletor vaporização 30000btus
426 5 Coletor vaporização 36000btus
427 5 Coletor vaporização 60000btus
428 5 Tampa direita 7000btus
429 5 Tampa direita 7500btus
430 5 Tampa direita 9000btus
431 5 Tampa direita 10000btus
432 5 Tampa direita 12000btus
433 5 Tampa direita 15000btus
434 5 Tampa direita 18000btus
435 5 Tampa direita 22000btus
436 5 Tampa direita 24000btus
437 5 Tampa direita 28000btus
438 5 Tampa direita 30000btus
439 5 Tampa direita 36000btus
440 5 Tampa direita 60000btus
441 5 Alça maior 7000btus
442 5 Alça maior 7500btus
443 5 Alça maior 9000btus
444 5 Alça maior 10000btus
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445 5 Alça maior 12000btus
446 5 Alça maior 15000btus
447 5 Alça maior 18000btus
448 5 Alça maior 22000btus
449 5 Alça maior 24000btus
450 5 Alça maior 28000btus
451 5 Alça maior 30000btus
452 5 Alça maior 36000btus
453 5 Alça maior 60000btus
454 5 Quadro separador 7000btus
455 5 Quadro separador 7500btus
456 5 Quadro separador 9000btus
457 5 Quadro separador 10000btus
458 5 Quadro separador 12000btus
459 5 Quadro separador 15000btus
460 5 Quadro separador 18000btus
461 5 Quadro separador 22000btus
462 5 Quadro separador 24000btus
463 5 Quadro separador 28000btus
464 5 Quadro separador 30000btus
465 5 Quadro separador 36000btus
466 5 Quadro separador 60000btus
467 5 Condensador 7000btus
468 5 Condensador 7500btus
469 5 Condensador 9000btus
470 5 Condensador 10000btus
471 5 Condensador 12000btus
472 5 Condensador 15000btus
473 5 Condensador 18000btus
474 5 Condensador 22000btus
475 5 Condensador 24000btus
476 5 Condensador 28000btus
477 5 Condensador 30000btus
478 5 Condensador 36000btus
479 5 Condensador 60000btus
480 5 Tela traseira 7000btus
481 5 Tela traseira 7500btus
482 5 Tela traseira 9000btus
483 5 Tela traseira 10000btus
484 5 Tela traseira 12000btus
485 5 Tela traseira 15000btus
486 5 Tela traseira 18000btus
487 5 Tela traseira 22000btus
488 5 Tela traseira 24000btus
489 5 Tela traseira 28000btus
490 5 Tela traseira 30000btus
491 5 Tela traseira 36000btus
492 5 Tela traseira 60000btus
493 10 Presilha do capacitor 7000btus
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494 10 Presilha do capacitor 7500btus
495 10 Presilha do capacitor 9000btus
496 10 Presilha do capacitor 10000btus
497 10 Presilha do capacitor 12000btus
498 10 Presilha do capacitor 15000btus
499 10 Presilha do capacitor 18000btus
500 10 Presilha do capacitor 22000btus
501 10 Presilha do capacitor 24000btus
502 10 Presilha do capacitor 28000btus
503 10 Presilha do capacitor 30000btus
504 10 Presilha do capacitor 36000btus
505 10 Presilha do capacitor 60000btus
506 5 Suporte tampa condensador 7000btus
507 5 Suporte tampa condensador 7500btus
508 5 Suporte tampa condensador 9000btus
509 5 Suporte tampa condensador 10000btus
510 5 Suporte tampa condensador 12000btus
511 5 Suporte tampa condensador 15000btus
512 5 Suporte tampa condensador 18000btus
513 5 Suporte tampa condensador 22000btus
514 5 Suporte tampa condensador 24000btus
515 5 Suporte tampa condensador 28000btus
516 5 Suporte tampa condensador 30000btus
517 5 Suporte tampa condensador 36000btus
518 5 Suporte tampa condensador 60000btus
519 10 Capacitor compressor 7000btus
520 10 Capacitor compressor 7500btus
521 10 Capacitor compressor 9000btus
522 10 Capacitor compressor 10000btus
523 10 Capacitor compressor 12000btus
524 10 Capacitor compressor 15000btus
525 10 Capacitor compressor 18000btus
526 10 Capacitor compressor 22000btus
527 10 Capacitor compressor 24000btus
528 10 Capacitor compressor 28000btus
529 10 Capacitor compressor 30000btus
530 10 Capacitor compressor 36000btus
531 10 Capacitor compressor 60000btus
532 10 Capacitor motoventilador 7000btus
533 10 Capacitor motoventilador 7500btus
534 10 Capacitor motoventilador 9000btus
535 10 Capacitor motoventilador 10000btus
536 10 Capacitor motoventilador 12000btus
537 10 Capacitor motoventilador 15000btus
538 10 Capacitor motoventilador 18000btus
539 10 Capacitor motoventilador 22000btus
540 10 Capacitor motoventilador 24000btus
541 10 Capacitor motoventilador 28000btus
542 10 Capacitor motoventilador 30000btus
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543 10 Capacitor motoventilador 36000btus
544 10 Capacitor motoventilador 60000btus
545 30 Conector rede elétrica
546 50 Arruela conector de rede 
547 50 Presilha rede elétrica
548 30 Suporte componentes elétricos 
549 10 Válvula reversão CPT 7000btus
550 10 Válvula reversão CPT 7500btus
551 10 Válvula reversão CPT 9000btus
552 10 Válvula reversão CPT 10000btus
553 10 Válvula reversão CPT 12000btus
554 10 Válvula reversão CPT 18000btus
555 10 Válvula reversão CPT 22000btus
556 10 Válvula reversão CPT 24000btus
557 10 Válvula reversão CPT 28000btus
558 10 Válvula reversão CPT 30000btus
559 10 Válvula reversão CPT 36000btus
560 10 Válvula reversão CPT 60000btus
561 10 Válvula reversão 7000btus
562 10 Válvula reversão 7500btus
563 10 Válvula reversão 9000btus
564 10 Válvula reversão 10000btus
565 10 Válvula reversão 12000btus
566 10 Válvula reversão 15000btus
567 10 Válvula reversão 18000btus
568 10 Válvula reversão 22000btus
569 10 Válvula reversão 24000btus
570 10 Válvula reversão 28000btus
571 10 Válvula reversão 30000btus
572 10 Válvula reversão 36000btus
573 10 Válvula reversão 60000btus
574 10 Válvula baixa pressão 7000btus
575 10 Válvula baixa pressão 7500btus
576 10 Válvula baixa pressão 9000btus
577 10 Válvula baixa pressão 10000btus
578 10 Válvula baixa pressão 12000btus
579 10 Válvula baixa pressão 15000btus
580 10 Válvula baixa pressão 18000btus
581 10 Válvula baixa pressão 22000btus
582 10 Válvula baixa pressão 24000btus
583 10 Válvula baixa pressão 28000btus
584 10 Válvula baixa pressão 30000btus
585 10 Válvula baixa pressão 36000btus
586 10 Válvula baixa pressão 60000btus
587 10 Válvula alta pressão CPT 7000btus
588 10 Válvula alta pressão CPT 7500btus
589 10 Válvula alta pressão CPT 9000btus
590 10 Válvula alta pressão CPT 10000btus
591 10 Válvula alta pressão CPT 12000btus
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592 10 Válvula alta pressão CPT 15000btus
593 10 Válvula alta pressão CPT 18000btus
594 10 Válvula alta pressão CPT 22000btus
595 10 Válvula alta pressão CPT 24000btus
596 10 Válvula alta pressão CPT 28000btus
597 10 Válvula alta pressão CPT 30000btus
598 10 Válvula alta pressão CPT 36000btus
599 10 Válvula alta pressão CPT 60000btus
600 10 Válvula alta pressão 7000btus
601 10 Válvula alta pressão 7500btus
602 10 Válvula alta pressão 9000btus
603 10 Válvula alta pressão 10000btus
604 10 Válvula alta pressão 12000btus
605 10 Válvula alta pressão 15000btus
606 10 Válvula alta pressão 18000btus
607 10 Válvula alta pressão 22000btus
608 10 Válvula alta pressão 24000btus
609 10 Válvula alta pressão 28000btus
610 10 Válvula alta pressão 30000btus
611 10 Válvula alta pressão 36000btus
612 10 Válvula alta pressão 60000btus
613 10 Suporte para fixação da condensadora 7000btus 

com reforço e pintura epóxi
614 10 Suporte para fixação da condensadora 7500btus 

com reforço e pintura epóxi
615 10 Suporte para fixação da condensadora 9000btus 

com reforço e pintura epóxi
616 10 Suporte para fixação da condensadora 10000btus 

com reforço e pintura epóxi
617 10 Suporte para fixação da condensadora 12000btus 

com reforço e pintura epóxi
618 10 Suporte para fixação da condensadora 15000btus 

com reforço e pintura epóxi
619 10 Suporte para fixação da condensadora 18000btus 

com reforço e pintura epóxi
620 10 Suporte para fixação da condensadora 22000btus 

com reforço e pintura epóxi
621 10 Suporte para fixação da condensadora 24000btus 

com reforço e pintura epóxi
622 10 Suporte para fixação da condensadora 30000btus 

com reforço e pintura epóxi
623 10 Suporte para fixação da condensadora 36000btus 

com reforço e pintura epóxi
624 10 Suporte para fixação da condensadora 60000btus 

com reforço e pintura epóxi
625 20 Filtro de gás 7000btus
626 20 Filtro de gás 7500btus
627 20 Filtro de gás 9000btus
628 20 Filtro de gás 10000btus
629 20 Filtro de gás 12000btus
630 20 Filtro de gás 15000btus
631 20 Filtro de gás 18000btus
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632 20 Filtro de gás 22000btus
633 20 Filtro de gás 24000btus
634 20 Filtro de gás 28000btus
635 20 Filtro de gás 30000btus
636 20 Filtro de gás 36000btus
637 20 Filtro de gás 60000btus

Processo Administrativo nº 53.034/2016 - Edital de Licitação nº SMS 449/2016
Pregão Presencial n. º SMS 42/2016 - Licitação Tipo Menor Preço por lote

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO

Local e data

À ............... (indicação do órgão licitante)
................... (indicação da Cidade e Estado)
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Sr. Pregoeiro(a),

Pela  presente,  declaro(amos)  que  a  empresa  _______________________________________,
inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  __________________,  não  possui  sucursal  na  base  territorial  do
Município de Bauru.

...................., .... de ............. de 2016

.........................................................................
Assinatura do representante legal
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ANEXO III

Declaração de cumprimento art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.

_______________________________________, inscrito do CNPJ n.º __________________, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)________________________________________,
portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  n.º  __________________e  do  CPF  n.º
_____________________,  DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do art.  27 da Lei n.º
8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

Processo Administrativo nº 53.034/2016 - Edital de Licitação nº SMS 449/2016
Pregão Presencial n. º SMS 42/2016 - Licitação Tipo Menor Preço por lote

Formulário Modelo de Proposta de Preços
Nome da Proponente:
Endereço:
Cidade: Estado:      Telefone: Fax: e-mail:
CNPJ: Inscrição Estadual:
Banco: Agência: Conta Corrente: Cidade:
Conforme estipulado no Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º SMS ___/2016, propomos:

Item Qdade
(CAE)

Unid. Descrição Marca  /
Fabricante

Preço
Unitário
em R$

Preço Total
em R$

01

PRAZO DE ENTREGA _________________________________
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ___________________________
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ___________________
PRAZO DE GARANTIA _______________________

Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou contratar com essa
Administração.

Declaramos estar em conformidade com a proposta escrita.

.......... ...............................................................................
Assinatura

Nome Completo: ..........................................................................................
RG: ......................................... CPF: .........................................
Data: ........../........../2016.
Dados do responsável pela empresa para assinatura de eventual Contrato:
Nome:
Nacionalidade: Estado civil:
Profissão:
Residência e domicílio:
Cidade: Estado:
C.P.F.: R.G.:
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ANEXO V

Modelo de Carta de Apresentação

À Comissão de Processamento e Julgamento das Licitações da Prefeitura Municipal de Bauru

Referente: Processo Administrativo nº 53.034/2016
Pregão Presencial n. º SMS 42/2016

Prezados Senhores:

Na  qualidade  de  responsável  legal  por  nossa  Empresa,  credenciamos  o
senhor  .........................................,  portador  da  carteira  de  identidade  RG.
n.º  .........................................  e  do  CPF.  n.º  .........................................,  para  nos  representar  na
licitação em referência, conferindo ao mesmo ilimitados poderes para retirar editais,  apresentar
envelopes PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o outorgante
está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação
jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas
sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor
recursos, assinar Contratos, bem como assinar quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

Dados para a elaboração do eventual Contrato:

Da empresa:
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Telefone:
Fax:

Atenciosamente,
________________________________________
Local e data
Carimbo da empresa
Nome, CPF e assinatura do responsável legal.
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ANEXO VI

TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

Município de Bauru
Órgão ou entidade: ______
Processo nº 53.034/2016
Objeto: ______
Contratante: Município de Bauru
Contratada:
Advogado(s): (*)

Na  qualidade  de  Contratante  e  Contratado,  respectivamente,  do
termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for
o caso, e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.

 Outrossim,  declaramos  estar  cientes,  doravante,  de que todos os
despachos  e  decisões  que  vierem  a  ser  tomados,  relativamente  ao  aludido  processo,  serão
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Local e data

_____________
Contratante

_____________
Contratada

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 53
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º

PROCESSO N.º 53.034/2016

Pregão Presencial n.º SMS 42/2016

CONTRATO  PARA  O  FORNECIMENTO  DE
PEÇAS  E  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
MANUTENÇÃO  EM  APARELHOS  DE  AR
CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE  SAÚDE QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O
MUNICÍPIO  DE  BAURU  E  A
EMPRESA.........................................

O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público,
com sede na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ. sob n.º
46.137.410/0001-80,  doravante  denominado  “CONTRATANTE”,  neste  ato  representado  pelo
Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti,  por força dos Decretos nº 4705,
de 23 de maio de 1986 e nº 6618, de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 7306, de
11 de maio de 1995, e a empresa ........................ estabelecida na cidade de ..........., na rua ........., n.º
..., inscrita no CNPJ sob n.º..........., daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada
neste ato por............................., portador  do RG. n.º ..................... e CPF  n.º...........................
As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da
Lei Federal nº 8666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a
Lei Federal nº 8883/94, tanto quanto pela Lei Federal nº 10520/02, Decreto Municipal n.º 10123/05
e  cláusulas  e  condições  do  Edital  nº  SMS  449/2016,   que  faz  parte  integrante  do  processo
administrativo n.º 53.034/2016, bem como as seguintes:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo
nº  53.034/2016,  a  prestar  ao  CONTRATANTE os  serviços  especializados  na  manutenção
preventiva e corretiva com fornecimento de peças para equipamentos de ar condicionado, melhor
descrita no Anexo I do Edital SMS 449/2016.

2.2.

RELAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
QTDE MARCA MODELO BTU TIPO LOCAL

1    SPRINGER SILVER MAX 30.000 SPLIT UPA MARY DOTA
11 ADMIRAL 42RYCA009515LA 9.000 SPLIT UPA MARY DOTA

10 ADMIRAL 42RYCA012515LA 12.000 SPLIT UPA MARY DOTA

2 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL SAMU
3 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL CR/SAE/SMI
1 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL CCZ
2 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL SAMU

1 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL PSMC
2 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL DSC
2 CARRIER 42DCC012515LC 12.000 SPLIT HI-WALL REDENTOR
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2 CARRIER 42DCC012515LC 12.000 SPLIT HI-WALL U.FALCÃO
4 CARRIER 42FPCA01818515LC 18.000 SPLIT UPA M. DOTA
1 CONSUL AIR MASTER 7.000 ACJ N.S. CENTRO
2 ELETROLUX EAMLF 10.000 ACJ PSMC
1 ELETROLUX PE/P118 F 18.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELETROLUX PE/P118 F 18.000 SPLIT PSMC
1 ELETROLUX PI/PE07F 7.000 SPLIT NAPS
1 ELETROLUX CFI3 G 30.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELGIN 4SEJ12000-2 12.000 ACJ CSI-NSC
1 ELGIN CIG 43502 18.000 SPLIT SAMU
3 ELGIN COMPACT LINE 12.000 ACJ CEREST
1 ELGIN MCA007515LS 7.000 SPLIT SAMU
1 ELGIN SILENT 12.000 SPLIT BANCO DE LEITE

1 ELGIN SPLIT 7.000 ACJ PMSC
1 ELGIN SRFI 3000-2 30.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT GS - SEDE

2 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT SOPC
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT PSMC
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT SATEC
5 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT UPA M. DOTA
1 ELGIN SRFI24.000-2 24.000 SPLIT DSC

1 ELGIN SRFI30000-2 30.000 SPLIT PSMC
8 ELGIN SRFI30000-2 30.000 SPLIT UPA BELA VISTA
6 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT SOPC
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT P.VISTA ALEGRE
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT N.S. CENTRO
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT EUROPA
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT SANTA EDWIRGES

1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT PSINFANTIL
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT BEIJA FLOR
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT N.ESPERANÇA
4 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT PSMC

18 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT DTI
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT GASPARINI
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT TIBIRIÇA
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT OTAVIO RASI
7 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT CEO
2 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT SATEC
1 ELGIN TCK-2083-E 8.300 ACJ PSMC
2 FUJITSU ASB-  12A1 12.000 SPLIT GODOY
1 GE COMPRESSOR 3.000 30.000 ACJ N.S. CENTRO

2 GREE GST2422L/E 24.000 SPLIT TETO INFORMATICA –
SMS
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2 GREE GTS6022LB 60.000 SPLIT DSC
2 HITACHI UTOPIA 60.000 SPLIT AIR TETO PSMC
1 KOMECO BZS12FC 12.000 SPLIT NAPS
1 KOMECO KOS07 FCE 7.000 SPLIT PROMAI
1 KOMECO KOS07 FCE 7.500 SPLIT EUROPA
1 KOMECO KOS07 FCE 7.500 SPLIT SANTA EDWIRGES

1 KOMECO KOS07 FCE 7.500 AIR SPLIT GEISEL
1 KOMECO KOS07 QC 7.500 SPLIT SOPC
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT TIBIRIÇA
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT PVA
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT GODOY
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT N.ESPERANÇA
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT VILA S. PAULO
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT GASPARINI

1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT DUTRA
1 KOMECO KOS07FCE 9.000 SPLIT DSC
1 KOMECO KOS07QC 7.500 SPLIT BEIJA FLOR
1 KOMECO KOS07QC 7.500 SPLIT PSMC
1 KOMECO KOS09FC- G2 9.500 SPLIT PS INFANTIL
1 KOMECO KOS18FC 18.000 SPLIT HI-WALL SAMU
2 KOMECO KOS30FC 220 G2P 30.000 SPLIT PSMC
2 KOMECO KOS30FC- 220 G2P 30.000 SPLIT PS INFANTIL

1 KOMECO KOS7QC 7.500 SPLIT GEISEL
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT SMI
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT OTAVIO RASI

1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT CARDIA
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT UBS BELA VISTA
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT N.S.CENTRO
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT REDENTOR
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT FALCÃO
1 LG SLN122 12.000 SLIP CICLO CEREST
1 LG SPRINGER 9.000 MINI-SPLIT CEREST
2 LG TSNC092YDA1 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
3 LG TSNG12LYEA1 12.000 SPLIT UPA BELA VISTA

1 LG TSNG12LYEA1 12.000 SPLIT CEREST
3 LG WGE103 10.000 ACJ CEREST
5 LG WGMCIFGA 7.500 ACJ DSC
9 MIDEA MSS28 CR 28.000 SPLIT UPA BELA VISTA
2 SAMSUNG AS09UBANXAZ 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
7 SAMSUNG AS12UBANXAZ 12.000 SPLIT UPA BELA VISTA
2 SAMSUNG AS24UBANXAZ 24.000 SPLIT UPA BELA VISTA
1 SPRINGER DCA155D 15.000 ACJ GS SEDE SALA

SECRETARIA

1 SPRINGER DCA155D 15.000 ACJ DSC
6 SPRINGER FCA075BB/RB 7.500 ACJ CCZ
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8 SPRINGER FCA075BB/RB 7.500 ACJ DSC
1 SPRINGER MCA009515LS 9.000 SPLIT SAMU
3 SPRINGER MCA009515LS 9.000 SPLIT CCZ
1 SPRINGER MCA018515LS 18.000 SPLIT HI-WALL PSMC
2 SPRINGER MCC125RB 12.000 ACJ PS INFANTIL
1 SPRINGER SPORT LINE 12.000 ACJ PSMC
1 SPRINGER SSQ 71 10.000 ACJ DSC
1 SPRINGER  7.000 SPLIT HI-WALL PSMC
1 TRANE MCX52410RNA 24.000 SPLIT PSMC
4 YORK DJEA09FS-ADK 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
2 YORK EVAPORADORA E

CONDENSADORA
12.000 SPLIT CARDIA

6 SURYHA CORTINA DE AR   PSMC

8 SURYHA CORTINA DE AR   UPA MARY DOTA
3 SURYHA CORTINA DE AR   PS INFANTIL
6 DUGOLD CORTINA DE AR   UPA BELA VISTA

1 SPRINGER  9000 SPLIT UPA GEISEL
1 CARRIER  9000 SPLIT UPA GEISEL

25 MIDEA  9000 SPLIT UPA GEISEL
5 MIDEA  18000 SPLIT UPA GEISEL
5 MIDEA  22000 SPLIT UPA GEISEL
7 ELETROLUX  36000 SPLIT UPA GEISEL
4 FRIGELAR CORTINA DE AR   UPA GEISEL
4  CORTINA DE AR   UPA MARY DOTA
2 BRIZE  9000 SPLIT CCZ
3 ELETROLUX PE/P11BF 18000 SPLIT PSMC
6 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT PROMAI
1 ELGIN SRF900-3 9000 SPLIT SOPC
1 ELGIN SRF900-4 9000 SPLIT UBS BELA VISTA
1 LG ACJ 12000 ACJ UBS BELA VISTA
1 HIWALL SRF18000-2 18000 SPLIT CTA
1 HIWALL SRF30000-2 30000 SPLIT CTA
1 HIWALL SRF24000-2 24000 SPLIT CTA

2 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT
FARMACIA
CENTRAL

1 KOMEKO KO507FCE 7500 SPLIT
FARMACIA
CENTRAL

2 ELGIN SRF30000-2 30000 SPLIT
FARMACIA
CENTRAL

16 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT UPA IPIRANGA
7 ELGIN SRF18000-2 18000 SPLIT UPA IPIRANGA
6 ELGIN SRF30000-2 30000 SPLIT UPA IPIRANGA
9 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT NOVA BAURU

12 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT IX DE JULHO

1 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT

EE CAROLINA
LOPES DE
ALMEIDA

1 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT EE LUIZ BRAGA
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5 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT
USF POUSADA
ESPERANÇA II

4 ELGIN SRF18000-2 18000 SPLIT
USF POUSADA
ESPERANÇA II

4 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT USF VILA DUTRA
4 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT USF VILA CELINA
6 MIDEA 30000 SPLIT

10 ELGIN 60000 SPLIT

2
CORTINA DE

AR
8 SAMSUNG 18000 SPLIT

15 KOMEKO 9000 SPLIT
33 SAMSUNG 9000 SPLIT
5 ELGIN 18000 SPLIT
1 KOMEKO 60000 SPLIT
1 ELGIN 9000 SPLIT

17 SAMSUNG 12000 SPLIT
2 SAMSUNG 24000 SPLIT
2 SAMSUNG 30000 SPLIT
6 YORK 18000 SPLIT
4 ELGIN 30000 SPLIT

11 ELGIN SRF18000-2 18000 SPLIT
19 ELGIN SRF9000-2 9000 SPLIT
2 ELGIN SRF60000-2 60000 SPLIT
2 ELGIN SRF24000-2 24000 SPLIT
1 KOMEKO KOP60000-FC 60000 SPLIT
1 CONSUL CBV12CB/CBY 12000 SPLIT
1 ELGIN SRF30000-2 30000 SPLIT
2 CONSUL CBV07/CBY07CB 7000 SPLIT

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 552

Clausula Segunda – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA GARANTIA

2.1. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado caso haja interesse entre as partes.

2.2. A Contratada deverá fornecer a garantia de, no mínimo, 06 (seis) meses ,  contados do aceite
definitivo do produto/serviços pelo Contratante.

2.2.1. Caso apresentem defeitos, a Contratada deverá providenciar substituição/troca dos
itens defeituosos;

3.2.2.  Durante  o  período  de  garantia,  as  peças  que  apresentarem defeitos  deverão  ser
reparadas ou substituidas por novas no prazo máximo de 03 (três) dias e todas as despesas inerentes
á  reposição  e  transporte  destas  correrão  por  conta  da Contratada,  não cabendo ao  Contratante
qualquer ônus.

Cláusula Terceira: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1.  O  CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA pela  contratação  descrita  na  Cláusula
Primeira a importância de R$.........., que será suportada pela dotação orçamentária:
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3.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos,
taxas e emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas
que possam vir  a  gravá-los,  sendo de inteira  responsabilidade da  CONTRATADA a  quitação
destes.

3.3. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal
na  Secretaria  Municipal  de  Economia  e  Finanças,  obedecendo  à  ordem  cronológica  de  sua
exigibilidade mediante  ordem bancária  através  de instituição financeira a  ser  determinada  pelo
Contratante.

      3.3.1) A entrega da ART deverá respeitar o estabelecido no artigo 3° da Resolução 425/1998 do
CONFEA:  ”Nenhuma  obra  ou  serviço  poderá  ter  início  sem  a  competente  Anotação  de
Responsabilidade Técnica, nos termos desta Resolução.”

3.3.2) Todos os custos decorrentes de recolhimento e da necessidade de ART ficarão a cargo
da Licitante Vencedora.

3.4. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas
na fase de habilitação, comprovando regularidade quanto à Seguridade Social (INSS) e Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Trabalhista, a  CONTRATADA deverá providenciar a
imediata atualização das mesmas.

3.5. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 3.4, implicará na
suspensão  do(s)  pagamento(s)  até  a  devida  regularização  dos  mesmos  por  parte  da
CONTRATADA.

3.6 Não haverá atualização nos preços quando o atraso do pagamento se der por culpa exclusiva da
CONTRATADA, nos termos previstos no item 3.5.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.1 – Prestar os serviços no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos no edital
e contrato.
4.1.2  –  Observar  para  transporte,  seja  ele  de  que  tipo  for,  as  normas  adequadas  relativas  a
embalagens, volumes, etc.
4.1.3 – Responsabilizar se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem contratado, incluse
frete e seguro desde a origem até sua entrega no local de destino.
4.1.4 – Arcar  com eventuais  prejuízos  causados ao Contratante  e/ou terceiros,  provocados por
ineficiência  ou  por  irregularidade  comerida  por  seus  empregados,  convenentes  ou  prepostos,
envolvidos na execução do contrato.
4.1.5 – Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providencias e obrigações
estabelecidas  na  legislação  especifica,  inclusive  em  caso  de  acidente  de  trabalho,  ainda  que
verificados  nas  dependências  do  Contratante,  os  quais  com  esta  não  terão  qualquer  vinculo
empregatício.
4.1.6 – Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitacao exigidas no edital.
4.1.7 – Acontratada deverá fornecer um contato (plantão) para atendimentos de urgência.

4.2.  CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA

            4.2.1 - Entende-se por manutenção corretiva aquela efetuada após a ocorrência de uma
falha do equipamento e se destina a recolocar o mesmo em condições de executar uma função
requerida, podendo ser programada ou não programada. 
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            4.2.2 - A manutenção corretiva e preventiva será efetivada sempre que necessário e o seu
acionamento e autorização será feito pela Divisão de Infraestrutura do Contratante.

             4.2.3 - O prazo para o atendimento ao chamado para a manutenção corretiva e preventiva
é de até 01 (um) dia útil após comunicação via email ou fax.
                  4.2.3.1 – Prazo de diagnostico 1(um) dia útil.

             4.2.4 – Prazo de resolução e devolução do equipamento será de no máximo, 02 (dois) dias
uteis. Quando for necessária a troca da peça o prazo irá contar da aprovação das peças.
                    * Os prazos aqui referido poderá ser prorrogado por solicitação fundamentada da
Contratada.

             4.2.5 – No caso de substituição das peças a empresa deverá colocar o equipamento em
perfeitas  condições  de  desempenho  e  segurança  conforme  previsto  no  manual  técnico  do
fabricante.  A  Contratada  ficará  na  obrigação  de  registrar  todas  as  peças  utilizadas  em  cada
equipamento sob contrato e enviar mensalmente um histórico indicando equipamento e relação de
peças substituídas para a Divisao de Infraestrutura, contato Décio. 

           4.2.6 – Para as manutenções corretivas não há limite de numero de visitas, devendo ser
realizadas tanto quanto forem necessárias, conforme a demanda da Contratante.

          4.2.7 – Todo o serviço deverá ser registrado em ordem de serviço e deverá ser assinada por
um representante do setor.

4.3.  CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVAS

          4.3.1 –A manutenção preventiva será realizada em cada equipamento contido no contrato na
frequencia  mensal  conforme  procedimentos  e  roteiros  indicados  pelo  fabricante,  seguindo
rigorosamente cronograma acordado com o Contratante.

         4.3.2  –  As  visitas  preventivas  serão  marcadas  antecipadamente  com a  Divisao  de
Infraestrutura, contato Decio.

        4.3.3 – Devem ser apresentados cronogramas identificando: cada equipamento, data, tempo
previsto para execução da preventiva, roteiros com parâmetros e procedimentos operacionais de
manutenção  preventiva  e  modelo  de  relatório  de  manutenção  preventiva  dos  equipamentos
constantes no contrato, de acordo com as definições do manual do fabricante do equipamento.

       4.3.4 – Apresentar relatório por equipamento das manutenções preventivas realizadas.

       4.3.5 – Deverão estar incluídos todos os testes de segurança necessários aos equipamentos em
contrato.

        4.3.7 – Caso não seja possível realizar a preventiva de qualquer equipamento conforme o
cronograma acordado com o Contratante, será aplicado no valor mensal um desconto proporcional
ao valor pago por tipo de equipamento conforme segue:

N – Numero de preventivas programadas que não foram executadas
VR – Valor da manutenção de cada equipamento
D – Desconto da parcela mês corrente  
D = 20% X (( N1XVR1) + (N2 X VR2) + ...)

        4.3.8 – No caso de atrasos da entrega de equipamentos em manutenção preventiva ou corretiva
será aplicada uma multa de 0,03% (conforme previsto na Lei 8.666/93) do valor mensal de cada
parcela, por dia de atraso para cada equipamento.
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4.4. FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO 

        4.4.1 – As peças de reposição serão adquiridas pela contratada. A instalação será após a
autorização do Contratante, que poderá ser autorizada por email ou em casos de emergência por
telefone e formalizado em seguida.

        4.4.2 – A Contratada deverá cotar todas as peças listadas no anexo I.

        4.4.3 - O prazo de aquisição de peças e reparo no equipamento será de no máximo 2 (dois)
dias uteis.

        4.4.4.  –  Todas as  peças  necessárias  para  a  execução da  manutenção preventiva  serão
solicitadas para a autorização da Divisao de Infraestrutura com antecedência de 4 (quatro) dias
uteis em relação ao cronograma acordado e deverão estar previstas no check list e procedimento
operacional para a execução da preventiva.

       4.4.5 -  As pecas devem ser originais ou com a comprovação das mesmas características
técnicas que aquelas definidas pelo fabricante.
           4.4.6 – Todas as pecas fornecidas deverão ter garantia mínima de 06 (seis) meses.

           4.4.7 – Para o fornecimento de peças a Contratada deverá emitir nota fiscal de peça.

            4.4.8 – O contrato terá previsto dotação orçamentaria para as peças.

4.5. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
             
              4.5.1 – Comunicar imediatamente à Contratada as irregularidades manifestadas na
execução do contrato, informando após à licitante vencedora tal providência.

             4.5.2 – Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados.
                  
             4.5.3 – Fiscalizar a execução do contrato, informando à Contratada para fins de supervisão.
      
            4.5.4 – Assegurar ao pessoal da Contratada o livre acesso às instalações para a plena
execução do contrato.
           
4.6.  OBSERVAÇÕES  DIVERSAS  RELATIVAS  À  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

             4.6.1 - Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a utilização das
ferramentas e dos instrumentos necessários à perfeita e completa execução do serviço. 

               4.6.2 - Todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos serão
fornecidas  pela  Contratada,  as  quais  serão  adquiridas,  observados  os  procedimentos  legais
pertinentes da proposta apresentada na licitação e prévia autorização do orçamento pela Divisão de
Infraestrutura.

              4.6.3 - As peças ou acessórios substituídos deverão ser devolvidos ao Contratante.

               4.6.4 – A Contratada deverá emitir e entregar ao Contratante um relatório para cada
manutenção, sendo esta preventiva e corretiva. O relatório a ser emitido deverá ser individual por
equipamento,  onde  conste  o  número  do  patrimônio,  a  marca,  o  modelo,  o  local  onde  se
encontra instalado, bem como os procedimentos adotados para o equipamento. 
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               4.6.5 - Caso haja retrabalho por serviço indevidamente executado, a Contratada deverá se
responsabilizar  por  todo o  custo  de  material  e  de  mão  de  obra  necessário  à  correção  devida.
Incluem-se neste caso os serviços onde os diagnósticos foram incorretos e tenham gerado novas
intervenções.

                4.6.6 - A Contratada deverá possuir meios de comunicação confiáveis e ininterruptos,
como: celular, rádio, linha telefônica fixa e e-mail. 

                 4.6.7 - Para os casos de manutenção corretiva, a Contratada deverá prover atendimento
durante as 24 horas do dia. 

                 4.6.8 – Se houver necessidade de retirada do equipamento para manutenção, a retirada e
a entrega serão feitas pela Contratada, o qual arcará com todos os ônus relativos a esse transporte.

                  4.6.9 - Todos os trabalhos de retirada, entrega de equipamentos e manutenção local,
quando for o caso, deverão ser cumpridos no horário de 8:00 às 16:00 horas dos dias úteis.

                  4.6.10 - Os prazos para reparo a que se referem os itens anteriores deverão ocorrer
independentemente da quantidade de equipamentos que se danificarem simultaneamente.

4.7. A CONTRATADA obriga-se á iniciar a execução dos serviços em até 05 dias úteis a contar da
assinatura do contrato, conforme solicitação do Contratante.

4.8 -  Todos os serviços deverão atender, rigorosamente, as especificações constantes do folheto
descritivo e da proposta. A realização fora das especificações implicará na recusa por parte do
Contratante,  que o colocará à disposição da Contratada para substituição,  às suas expensas, no
prazo de 03 (três) dias corridos.

4.5 - Constatadas irregularidades nos serviços ou peças, o contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, qualidade dos serviços, ou das peças empregadas, problema de
funcionamento,  e,  falhas ou imperfeições de qualquer natureza,  rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando a realização de novo serviço, ou substituição de peças ou materiais, por conta da
Contratada, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1)  na  hipótese  de  substituição,  a  Contratada  deverá  fazê-la  em conformidade  com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 3(três) dias corridos, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b)  se  disser  respeito  à  diferença  de  quantidade  ou  de  partes,  ou  de  serviço  não  executado,
determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

         b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

Cláusula Quinta: DAS PENALIDADES

5.1.  No  caso  de  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato  ou  de  sua  inexecução  parcial,  o
contratante reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total
de 5 (cinco) dias sobre o valor total do contrato, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal nº 8666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10520/02 quais sejam:

5.1.1. advertência;

5.1.2. multa de 10%(dez por cento) do valor total do contrato pela rescisão unilateral, sem
prejuízo da aplicação da multa prevista no item 5.1;

5.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração,  com prazo de  até  05 (cinco)  anos,  ou  enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição;
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5.1.4.  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado
ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultante  e  depois  de  decorridos  o  prazo  da  sanção
aplicada com base no inciso anterior. 

Cláusula Séxta: CONDIÇÕES GERAIS

6.1. O  CONTRATANTE por meio dos órgãos interessados efetuará a fiscalização do serviço a
qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações
do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar ao
CONTRATANTE  quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom
cumprimento do contrato.

6.1.1. A ação ou omissão total  ou parcial  dos órgãos encarregados da fiscalização não
eximirá  a  CONTRATADA  de total  responsabilidade de executar o serviço,  de acordo com as
condições estabelecidas no contrato assinado.

6.2  Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ
46.137.410/0001-80, número do processo e número do contrato;

6.3.  Correrão  por  conta  e  risco  da  CONTRATADA todas  as  despesas,  inclusive  os  encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do
art. 71 da Lei Federal n.º 8666/93.

6.4. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal n.º 8666/93 e
demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA.

6.5.  O  CONTRATANTE reserva-se  o  direito  de  inspecionar  o  objeto  do  presente  contrato,
podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações
contidas no Anexo I do Edital n.º SMS 449/2016 e deste contrato. 

6.6. A Contratada se obriga a manter a qualidade dos serviços e correção no caso de defeitos antes
do vencimento do prazo de garantia e ainda deverá substituir os serviços quando constatado que não
corresponde ao descrito no Anexo I do presente edital e contrato.

6.7. A CONTRATADA responderá pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos,
sob pena da Lei.

6.8. Obriga-se a  CONTRATADA a manter, durante todo o período de vigência do contrato, as
condições de habilitação exigida no edital n° 449/2016.

6.9.  O CONTRATANTE poderá,  a  qualquer  tempo,  e  sem necessidade de adoção de qualquer
providência na esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 à 80, da Lei n.º
8.666/93,  estando  assegurados,  em  quaisquer  hipóteses,  as  garantias  constitucionais  ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

6.10.  Não poderá a  CONTRATADA ceder ou transferir o contrato, no todo ou em parte,  sem
previa e expressa autorização do CONTRATANTE.

6.11. Para as questões que se suscitarem entre os CONTRATANTES e que não sejam resolvidas
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução
judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E  por  estarem às  partes  em comum  acordo  com as  cláusulas  aqui  pactuadas,  segue  este
instrumento em 04 vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas,
para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais.

Bauru (SP), ...... de ................ de 2016.

Dr. José Fernando Casquel Monti
Secretário Municipal de Saúde
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A CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) nome, RG, CPF, endereço.
2) nome, RG, CPF, endereço.

ANEXO VIII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SMS N.º 421/2016
PREGÃO PRESENCIAL SMS 42/2016
PROCESSO N.º 53.034/2016 EDITAL SMS 449/2016
VALIDADE: _____ de __________ de 2.017.

Aos...................... do mês de................. do ano de 2.016, presentes de um lado o
MUNICIPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito pública, com sede nesta cidade, na Praça das
Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), cadastrado no CNPJ/MF sob o n.º 46.137.410/0001-
80,   doravante denominado  MUNICIPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de
Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, nos termos dos Decretos n.º 4705, de 23 de maio de
1986 e n.º 6618, de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto n.º 7306, de 11 de maio de
1995, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações
introduzidas pelas Leis Federais n.ºs 8883/94, n.º 9032/95, n.º 9648/98, n.º 9854/99,  n° 10.520/02 e
Decretos Municipais 10.123/05 e  13.039/2016,    em   face   da   classificação   das   propostas
apresentadas   no  PREGÃO  PRESENCIAL  SMS  n.º  42/2016  Processo  n.º  53.034/2016,  para
registro de preços, Homologada  em __________, e publicada no DOM, em _________, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS das empresas que aceitaram fornecer ao preço do primeiro classificado
obedecendo  a  ordem  de  classificação  e  os  quantitativos  propostos,  por  lote,  observadas  as
condições do Edital que rege o Pregão Presencial e aquelas que se seguem.

-Nome da empresa                                                    ,CNPJ/MF n.º                                    ,com sede
(citar o endereço completo CEP), representada neste ato, por seu representante legal,  o Senhor
portador da cédula de identidade RG. n.º                         CPF/MF n.º                                             .

LOTE DESCRIÇÃO PREÇO 

1 - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto desta Ata de Compromisso, ora assumido pela Compromissária, relativo á
Contratação  de  empresa  especializada  para  a  prestação  de  serviços  de  instalação,
desinstalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com o
fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos para a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), relacionados no Anexo I do Edital n.º SMS 449/2016, PREGÃO PRESENCIAL
n.º  SMS 42/2016, Processo n.º 53.034/2016, que passa a fazer parte, para todos os efeitos,
desta Ata.

1.2  RELAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO:

RELAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
QTDE MARCA MODELO BTU TIPO LOCAL

1    SPRINGER SILVER MAX 30.000 SPLIT UPA MARY DOTA
11 ADMIRAL 42RYCA009515LA 9.000 SPLIT UPA MARY DOTA

10 ADMIRAL 42RYCA012515LA 12.000 SPLIT UPA MARY DOTA

2 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL SAMU
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3 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL CR/SAE/SMI
1 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL CCZ
2 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL SAMU

1 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL PSMC
2 BRIZE BZS09FC 9.000 SPLIT HI-WALL DSC
2 CARRIER 42DCC012515LC 12.000 SPLIT HI-WALL REDENTOR
2 CARRIER 42DCC012515LC 12.000 SPLIT HI-WALL U.FALCÃO
4 CARRIER 42FPCA01818515LC 18.000 SPLIT UPA M. DOTA
1 CONSUL AIR MASTER 7.000 ACJ N.S. CENTRO
2 ELETROLUX EAMLF 10.000 ACJ PSMC
1 ELETROLUX PE/P118 F 18.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELETROLUX PE/P118 F 18.000 SPLIT PSMC
1 ELETROLUX PI/PE07F 7.000 SPLIT NAPS
1 ELETROLUX CFI3 G 30.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELGIN 4SEJ12000-2 12.000 ACJ CSI-NSC
1 ELGIN CIG 43502 18.000 SPLIT SAMU
3 ELGIN COMPACT LINE 12.000 ACJ CEREST
1 ELGIN MCA007515LS 7.000 SPLIT SAMU
1 ELGIN SILENT 12.000 SPLIT BANCO DE LEITE

1 ELGIN SPLIT 7.000 ACJ PMSC
1 ELGIN SRFI 3000-2 30.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT GS - SEDE

2 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT SOPC
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT PS INFANTIL
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT PSMC
1 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT SATEC
5 ELGIN SRFI18000-2 18.000 SPLIT UPA M. DOTA
1 ELGIN SRFI24.000-2 24.000 SPLIT DSC

1 ELGIN SRFI30000-2 30.000 SPLIT PSMC
8 ELGIN SRFI30000-2 30.000 SPLIT UPA BELA VISTA
6 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT SOPC
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT P.VISTA ALEGRE
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT N.S. CENTRO
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT EUROPA
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT SANTA EDWIRGES

1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT PSINFANTIL
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT BEIJA FLOR
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT N.ESPERANÇA
4 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT PSMC

18 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT DTI
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT GASPARINI
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT TIBIRIÇA
1 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT OTAVIO RASI
7 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT CEO
2 ELGIN SRFI9000-2 9.000 SPLIT SATEC
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1 ELGIN TCK-2083-E 8.300 ACJ PSMC
2 FUJITSU ASB-  12A1 12.000 SPLIT GODOY
1 GE COMPRESSOR 3.000 30.000 ACJ N.S. CENTRO

2 GREE GST2422L/E 24.000 SPLIT TETO INFORMATICA –
SMS

2 GREE GTS6022LB 60.000 SPLIT DSC
2 HITACHI UTOPIA 60.000 SPLIT AIR TETO PSMC
1 KOMECO BZS12FC 12.000 SPLIT NAPS
1 KOMECO KOS07 FCE 7.000 SPLIT PROMAI
1 KOMECO KOS07 FCE 7.500 SPLIT EUROPA
1 KOMECO KOS07 FCE 7.500 SPLIT SANTA EDWIRGES

1 KOMECO KOS07 FCE 7.500 AIR SPLIT GEISEL
1 KOMECO KOS07 QC 7.500 SPLIT SOPC
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT TIBIRIÇA
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT PVA
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT GODOY
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT N.ESPERANÇA
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT VILA S. PAULO
1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT GASPARINI

1 KOMECO KOS07FCE 7.000 SPLIT DUTRA
1 KOMECO KOS07FCE 9.000 SPLIT DSC
1 KOMECO KOS07QC 7.500 SPLIT BEIJA FLOR
1 KOMECO KOS07QC 7.500 SPLIT PSMC
1 KOMECO KOS09FC- G2 9.500 SPLIT PS INFANTIL
1 KOMECO KOS18FC 18.000 SPLIT HI-WALL SAMU
2 KOMECO KOS30FC 220 G2P 30.000 SPLIT PSMC
2 KOMECO KOS30FC- 220 G2P 30.000 SPLIT PS INFANTIL

1 KOMECO KOS7QC 7.500 SPLIT GEISEL
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT SMI
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT OTAVIO RASI

1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT CARDIA
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT UBS BELA VISTA
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT N.S.CENTRO
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT REDENTOR
1 KOMECO KOS07FCE 7.500 SPLIT FALCÃO
1 LG SLN122 12.000 SLIP CICLO CEREST
1 LG SPRINGER 9.000 MINI-SPLIT CEREST
2 LG TSNC092YDA1 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
3 LG TSNG12LYEA1 12.000 SPLIT UPA BELA VISTA

1 LG TSNG12LYEA1 12.000 SPLIT CEREST
3 LG WGE103 10.000 ACJ CEREST
5 LG WGMCIFGA 7.500 ACJ DSC
9 MIDEA MSS28 CR 28.000 SPLIT UPA BELA VISTA
2 SAMSUNG AS09UBANXAZ 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
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7 SAMSUNG AS12UBANXAZ 12.000 SPLIT UPA BELA VISTA
2 SAMSUNG AS24UBANXAZ 24.000 SPLIT UPA BELA VISTA
1 SPRINGER DCA155D 15.000 ACJ GS SEDE SALA

SECRETARIA

1 SPRINGER DCA155D 15.000 ACJ DSC
6 SPRINGER FCA075BB/RB 7.500 ACJ CCZ
8 SPRINGER FCA075BB/RB 7.500 ACJ DSC
1 SPRINGER MCA009515LS 9.000 SPLIT SAMU
3 SPRINGER MCA009515LS 9.000 SPLIT CCZ
1 SPRINGER MCA018515LS 18.000 SPLIT HI-WALL PSMC
2 SPRINGER MCC125RB 12.000 ACJ PS INFANTIL
1 SPRINGER SPORT LINE 12.000 ACJ PSMC
1 SPRINGER SSQ 71 10.000 ACJ DSC
1 SPRINGER  7.000 SPLIT HI-WALL PSMC
1 TRANE MCX52410RNA 24.000 SPLIT PSMC
4 YORK DJEA09FS-ADK 9.000 SPLIT UPA BELA VISTA
2 YORK EVAPORADORA E

CONDENSADORA
12.000 SPLIT CARDIA

6 SURYHA CORTINA DE AR   PSMC

8 SURYHA CORTINA DE AR   UPA MARY DOTA
3 SURYHA CORTINA DE AR   PS INFANTIL
6 DUGOLD CORTINA DE AR   UPA BELA VISTA

1 SPRINGER  9000 SPLIT UPA GEISEL
1 CARRIER  9000 SPLIT UPA GEISEL

25 MIDEA  9000 SPLIT UPA GEISEL
5 MIDEA  18000 SPLIT UPA GEISEL
5 MIDEA  22000 SPLIT UPA GEISEL
7 ELETROLUX  36000 SPLIT UPA GEISEL
4 FRIGELAR CORTINA DE AR   UPA GEISEL
4  CORTINA DE AR   UPA MARY DOTA
2 BRIZE  9000 SPLIT CCZ
3 ELETROLUX PE/P11BF 18000 SPLIT PSMC
6 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT PROMAI
1 ELGIN SRF900-3 9000 SPLIT SOPC
1 ELGIN SRF900-4 9000 SPLIT UBS BELA VISTA
1 LG ACJ 12000 ACJ UBS BELA VISTA
1 HIWALL SRF18000-2 18000 SPLIT CTA
1 HIWALL SRF30000-2 30000 SPLIT CTA
1 HIWALL SRF24000-2 24000 SPLIT CTA

2 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT
FARMACIA
CENTRAL

1 KOMEKO KO507FCE 7500 SPLIT
FARMACIA
CENTRAL

2 ELGIN SRF30000-2 30000 SPLIT
FARMACIA
CENTRAL

16 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT UPA IPIRANGA
7 ELGIN SRF18000-2 18000 SPLIT UPA IPIRANGA
6 ELGIN SRF30000-2 30000 SPLIT UPA IPIRANGA
9 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT NOVA BAURU
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12 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT IX DE JULHO

1 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT

EE CAROLINA
LOPES DE
ALMEIDA

1 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT EE LUIZ BRAGA

5 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT
USF POUSADA
ESPERANÇA II

4 ELGIN SRF18000-2 18000 SPLIT
USF POUSADA
ESPERANÇA II

4 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT USF VILA DUTRA
4 ELGIN SRF900-2 9000 SPLIT USF VILA CELINA
6 MIDEA 30000 SPLIT

10 ELGIN 60000 SPLIT

2
CORTINA DE

AR
8 SAMSUNG 18000 SPLIT

15 KOMEKO 9000 SPLIT
33 SAMSUNG 9000 SPLIT
5 ELGIN 18000 SPLIT
1 KOMEKO 60000 SPLIT
1 ELGIN 9000 SPLIT

17 SAMSUNG 12000 SPLIT
2 SAMSUNG 24000 SPLIT
2 SAMSUNG 30000 SPLIT
6 YORK 18000 SPLIT
4 ELGIN 30000 SPLIT

11 ELGIN SRF18000-2 18000 SPLIT
19 ELGIN SRF9000-2 9000 SPLIT
2 ELGIN SRF60000-2 60000 SPLIT
2 ELGIN SRF24000-2 24000 SPLIT
1 KOMEKO KOP60000-FC 60000 SPLIT
1 CONSUL CBV12CB/CBY 12000 SPLIT
1 ELGIN SRF30000-2 30000 SPLIT
2 CONSUL CBV07/CBY07CB 7000 SPLIT

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 552

2  –  DA  VALIDADE  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO,  DO  CONTRATO  E  DA
GARANTIA

2.1 A Compromissária deverá fornecer a garantia de, no mínimo, 06 (seis) meses,  contados do
aceite definitivo do produto/serviços pela secretaria Municipal de Saúde.

2.1.1. Caso apresentem defeitos, a Compromissária deverá providenciar substituição/troca
dos itens defeituosos;

2.1.2.  Durante  o  período  de  garantia,  as  peças  que  apresentarem defeitos  deverão  ser
reparadas ou substituidas por novas no prazo máximo de 03 (três) dias e todas as despesas inerentes
á reposição e transporte destas correrão por conta da Compromissária, não cabendo ao Município
qualquer ônus.
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2.2 O Registro de Preços terá  validade de 12 (doze)  meses,  a contar  da assinatura  da Ata de
Registro de Preços.

2.3  O contrato terá validade de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado
caso haja interesse entre as partes.

3 –  DA LICITAÇÃO

3.1.  Para a contratação do fornecimento do objeto deste instrumento,  foi  realizada licitação na
modalidade  de  PREGÃO  PRESENCIAL,  no  Sistema  de  Registro  de  Preços,  sob  o  n°  SMS
42/2016, cujos atos encontram – se no processo n° 53.034/2016.

CLAUSULA QUARTA -  DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE EXECUÇÃO  DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

4.1 - DAS OBRIGACOES DA COMPROMISSARIA

4.1.1 – Prestar os serviços no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos no edital
e contrato.
4.1.2  –  Observar  para  transporte,  seja  ele  de  que  tipo  for,  as  normas  adequadas  relativas  a
embalagens, volumes, etc.
4.1.3 – Responsabilizar se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si registrado,
incluse frete e seguro desde a origem até sua entrega no local de destino.
4.1.4  –  Arcar  com eventuais  prejuízos  causados  ao  Município  e/ou  terceiros,  provocados  por
ineficiência  ou  por  irregularidade  comerida  por  seus  empregados,  convenentes  ou  prepostos,
envolvidos na execução do contrato.
4.1.5 – Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providencias e obrigações
estabelecidas  na  legislação  especifica,  inclusive  em  caso  de  acidente  de  trabalho,  ainda  que
verificados  nas  dependências  do  Município,  os  quais  com  esta  não  terão  qualquer  vinculo
empregatício.
4.1.6 – Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas no edital.
4.1.7 – Acontratada deverá fornecer um contato (plantão) para atendimentos de urgência.

4.2.  CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA

            4.2.1 - Entende-se por manutenção corretiva aquela efetuada após a ocorrência de uma
falha do equipamento e se destina a recolocar o mesmo em condições de executar uma função
requerida, podendo ser programada ou não programada. 

            4.2.2 - A manutenção corretiva e preventiva será efetivada sempre que necessário e o seu
acionamento e autorização será feito pela Divisão de Infraestrutura da Secretaria Municipal  de
Saúde.

             4.2.3 - O prazo para o atendimento ao chamado para a manutenção corretiva e preventiva
é de até 01 (um) dia útil após comunicação via email ou fax.
                  4.2.3.1 – Prazo de diagnostico 1(um) dia útil.

             4.2.4 – Prazo de resolução e devolução do equipamento será de no máximo, 02 (dois) dias
uteis. Quando for necessária a troca da peça o prazo irá contar da aprovação das peças.
                    * Os prazos aqui referido poderá ser prorrogado por solicitação fundamentada da
Compromissária.

             4.2.5 – No caso de substituição das peças a Compromissária deverá colocar o equipamento
em perfeitas  condições  de  desempenho  e  segurança  conforme  previsto  no  manual  técnico  do
fabricante. A Compromissária ficará na obrigação de registrar todas as peças utilizadas em cada
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equipamento sob contrato e enviar mensalmente um histórico indicando equipamento e relação de
peças substituídas para a Divisao de Infraestrutura, contato Decio. 

           4.2.6 – Para as manutenções corretivas não há limite de número de visitas, devendo ser
realizadas tanto quanto forem necessárias, conforme a demanda do Município.

          4.2.7 – Todo o serviço deverá ser registrado em ordem de serviço e deverá ser assinada por
um representante do setor.

4.3.  CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVAS

          4.3.1 – A manutenção preventiva será realizada em cada equipamento contido no contrato na
frequencia  mensal  conforme  procedimentos  e  roteiros  indicados  pelo  fabricante,  seguindo
rigorosamente cronograma acordado com o Município.

         4.3.2  –  As  visitas  preventivas  serão  marcadas  antecipadamente  com a  Divisao  de
Infraestrutura, contato Decio.

        4.3.3 – Devem ser apresentados cronogramas identificando: cada equipamento, data, tempo
previsto para execução da preventiva, roteiros com parâmetros e procedimentos operacionais de
manutenção  preventiva  e  modelo  de  relatório  de  manutenção  preventiva  dos  equipamentos
constantes no contrato, de acordo com as definições do manual do fabricante do equipamento.

       4.3.4 – Apresentar relatório por equipamento das manutenções preventivas realizadas.

        4.3.5 – Caso não seja possível realizar a preventiva de qualquer equipamento conforme o
cronograma acordado com o Município, será aplicado no valor mensal um desconto proporcional
ao valor pago por tipo de equipamento conforme segue:

N – Numero de preventivas programadas que não foram executadas
VR – Valor da manutenção de cada equipamento
D – Desconto da parcela mês corrente  
D = 20% X (( N1XVR1) + (N2 X VR2) + ...)

        4.3.6 – No caso de atrasos da entrega de quipamentos em manutenção preventiva ou corretiva
será aplicada uma multa de 0,03% (conforme previsto na Lei 8.666/93) do valor mensal de cada
parcela, por dia de atraso para cada equipamento.

4.4. FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO 

        4.4.1 – As peças de reposição serão adquiridas pela Compromissária. A instalação será após a
autorização do Município, que poderá ser autorizada por email ou em casos de emergência por
telefone e formalizado em seguida.

        4.4.2 – A Compromissária deverá cotar todas as peças listadas no anexo I.

        4.4.3   - O prazo de aquisição de peças e reparo no equipamento será de no máximo 2 (dois)
dias uteis.

        4.4.4.  –  Todas as  peças  necessárias  para  a  execução da  manutenção preventiva  serão
solicitadas para a autorização da Divisao de Infraestrutura com antecedência de 4 (quatro) dias
uteis em relação ao cronograma acordado e deverão estar previstas no check list e procedimento
operacional para a execução da preventiva.
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       4.4.5 -  As pecas devem ser originais ou com a comprovação das mesmas características
técnicas que aquelas definidas pelo fabricante.
           4.4.6 – Todas as pecas fornecidas deverão ter garantia mínima de 06 (seis) meses.

           4.4.7 – Para o fornecimento de peças a Compromissária deverá emitir nota fiscal de peça.

            4.4.8 – O contrato terá previsto dotação orçamentaria para as peças.

4.5. DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO 
             
              4.5.1 – Comunicar imediatamente à Compromissária as irregularidades manifestadas na
execução do contrato, informando após à Compromissária tal providencia.

             4.5.2 – Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados.
                  
             4.5.3 – Fiscalizar a execução do contrato, informando à Compromissária para fins de
supervisão.
      
            4.5.4 – Assegurar ao pessoal da Compromissária o livre acesso às instalações para a plena
execução do contrato.

           
4.6.  OBSERVAÇÕES  DIVERSAS  RELATIVAS  À  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

             4.6.1 - Será de responsabilidade da Compromissária o fornecimento e a utilização das
ferramentas e dos instrumentos necessários à perfeita e completa execução do serviço. 

               4.6.2 - Todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos serão
fornecidas  pela  Contratada,  as  quais  serão  adquiridas,  observados  os  procedimentos  legais
pertinentes da proposta apresentada na licitação e prévia autorização do orçamento pela Divisão de
Infraestrutura.

              4.6.3 - As peças ou acessórios substituídos deverão ser devolvidos á Secretaria Municipal
de Saúde. 

               4.6.4 – A Compromissária deverá emitir e entregar ao Contratante um relatório para cada
manutenção, sendo esta preventiva e corretiva. O relatório a ser emitido deverá ser individual por
equipamento,  onde  conste  o  número  do  patrimônio,  a  marca,  o  modelo,  o  local  onde  se
encontra instalado, bem como os procedimentos adotados para o equipamento. 

               4.6.5 - Caso haja retrabalho por serviço indevidamente executado, a Compromissária
deverá se responsabilizar por todo o custo de material e de mão de obra necessário à correção
devida. Incluem-se neste caso os serviços onde os diagnósticos foram incorretos e tenham gerado
novas intervenções.

                4.6.6 -  A Compromissária  deverá possuir  meios  de comunicação confiáveis  e
ininterruptos, como: celular, rádio, linha telefônica fixa e e-mail. 

                 4.6.7 - Para os casos de manutenção corretiva, a Compromissária deverá prover
atendimento durante as 24 horas do dia. 

                 4.6.8 – Se houver necessidade de retirada do equipamento para manutenção, a retirada e
a  entrega serão feitas  pela  Compromissária,  o  qual  arcará  com todos os  ônus relativos  a  esse
transporte.



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 71
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br
                  4.6.9 - Todos os trabalhos de retirada, entrega de equipamentos e manutenção local,
quando for o caso, deverão ser cumpridos no horário de 8:00 às 16:00 horas dos dias úteis.

                  4.6.10 - Os prazos para reparo a que se referem os itens anteriores deverão ocorrer
independentemente da quantidade de equipamentos que se danificarem simultaneamente.

4.7. A COMPROMISSARIA obriga-se á iniciar a execução dos serviços em até 05 dias úteis a
contar da assinatura do contrato, conforme solicitação pela Divisão de Infraestrutura da Secretaria
Municipal de Saúde.

4.8 -  Todos os serviços deverão atender, rigorosamente, as especificações constantes do folheto
descritivo e da proposta. A realização fora das especificações implicará na recusa por parte do
Município, que o colocará à disposição da Compromissária para substituição, às suas expensas, no
prazo de 03 (três) dias corridos.

4.5 - Constatadas irregularidades nos serviços ou peças, o contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, qualidade dos serviços, ou das peças empregadas, problema de
funcionamento,  e,  falhas ou imperfeições de qualquer natureza,  rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando a realização de novo serviço, ou substituição de peças ou materiais, por conta da
Compromissária, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Compromissária deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Município, no prazo máximo de 3(três) dias corridos, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b)  se  disser  respeito  à  diferença  de  quantidade  ou  de  partes,  ou  de  serviço  não  executado,
determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

         b.1) na hipótese de complementação, a Compromissária deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Município, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

5 - DO PREÇO

5.1  O  Município  pagará  a  COMPROMISSÁRIA o  preço  registrado  no  prazo  e  condições
previstas no item 7, da presente Ata, após a celebração do Contrato e executado os serviços.

6 – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

6.1 Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial poderão ser atualizados nos
termos e prazos fixados pelo órgão Gerenciador.

6.1.1 Para tanto, a  COMPROMISSÁRIA deverá apresentar sua solicitação por escrito à
Secretaria Municipal de Saúde, com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação
por parte do Município;

6.2 Os preços registrados,  serão publicados trimestralmente  na Imprensa Oficial  do Município,
divulgados em quando de avisos para controle.

6.3 Fica  concedido  à  COMPROMISSÁRIA,  o  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  a  contar  da
publicação dos preços registrados,  para eventual  impugnação,  expressa e protocolada,  que será
apreciada  desde  que  devidamente  instruída  com  demonstrativo  de  majoração  extraordinária,
porventura desconsiderada.

6.4 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao  órgão  gerenciador  promover  as  negociações junto  aos  fornecedores,  observadas  as
disposições contidas na alínea “d”, II do Caput do art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1.993.
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6.5 –  Os  pedidos  deverão  ser  protocolados  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  que  realizará
pesquisa de mercado e após procederá as demais diligências cabíveis e encaminhará o processo à
Secretaria de Economia e Finanças para análise econômico financeira, em seguida à Secretaria dos
Negócios Jurídicos, para análise jurídica.

6.6 Caberá a Secretaria gerenciadora a decisão quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido,
observada a orientação jurídica.

6.7 Nos pedidos deverão constar obrigatoriamente planilha de composição de preços com os custos
envolvidos no fornecimento e nota fiscal de compra do produto, ambos (planilha e notas fiscais) da
época  da  apresentação  da  proposta  comercial  desta  licitação  ou,  no  caso  de  justificada
impossibilidade, da época do primeiro fornecimento e atual posterior ao aumento, as notas deverão
ser do mesmo fornecedor.
 
6.8  A Licitante Vencedora não poderá suspender as entregas durante o período de análise do
pedido de que trata o item 6.2, devendo praticar o preço até então registrado, sob pena de serem
aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital ou o cancelamento do preço.

6.9  O novo  preço  fixado  poderá  ter  validade  a  partir  do  protocolo  da  solicitação  desde  que
devidamente solicitado pela licitante vencedora e autorizado pela Secretaria gerenciadora, sendo
que  neste  caso,  após  a  assinatura  do  Termo  Aditivo,  será  devido  pagamento  complementar,
compreendendo  as  entregas  efetuadas  após  a  solicitação.  Caso  não  aceito,  o  novo  preço  terá
validade a partir da data da assinatura do Termo Aditivo, devendo ser publicado o extrato no Diário
Oficial de Bauru.

7 - DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da entrega da Nota Fiscal
na  Secretaria  Municipal  de  Economia  e  Finanças,  obedecendo  a  ordem  cronológica  de  sua
exigibilidade, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo
Município.
           7.1.1) A entrega da ART deverá respeitar o estabelecido no artigo 3° da Resolução 425/1998
do  CONFEA:  ”Nenhuma  obra  ou  serviço  poderá  ter  início  sem  a  competente  Anotação  de
Responsabilidade Técnica, nos termos desta Resolução.”

   7.1.2) Todos os custos decorrentes de recolhimento e da necessidade de ART ficarão a cargo
da Licitante Vencedora.

7.2.  No  caso  de  atraso  no  pagamento  por  parte  do  município  haverá  a  incidência  de  juros
moratórios de 0,5% (cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista
para pagamento até o efetivo pagamento art. 40, XIV, alínea “c” da Lei federal nº 8.666/93.

8– PENALIDADES

8.1. No caso de atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços/Contrato ou de sua
inexecução parcial, o Município reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por
cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor total da contratação, além das demais
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02, quais
sejam:

8.1.1. Advertência;

       8.1.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor total estimado da Contratação, pela rescisão
unilateral, sem prejuízo da multa prevista no item 9.1;
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8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar

com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição;

 8.1.4.  Declaração de inidoneidade para  licitar  ou contratar  com a Administração Pública
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da
sanção aplicada com base no  inciso anterior.

8.2 Considera-se como valor total da contratação, para efeito da multa moratória mencionada no
item 8.1, o valor referente ao pedido efetuado a COMPROMISSÀRIA;

8.3 Considera-se  como  valor  total  estimado  da  contratação,  para  fins  de  aplicação  da  multa
rescisória,  o  valor  unitário  registrado na  Ata,  multiplicado  pela  estimativa  anual  constante  no
Anexo I do Edital n° 449/2016 do processo n° 53.034/2016, referente ao item inadimplido;

9 –  DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
9.1   Aplica-se  a  esta  Ata,  e  principalmente  aos  casos  omissos,  o  disposto  na  Lei  Federal  nº.
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal nº.
13.039/2016 – Sistema de Registro de Preços.

10 – CONDIÇÕES GERAIS E PERMANENTES

10.1 A existência  da presente Ata  de Registro de Preços não obriga o Município a firmar  as
contratações  que  deles  poderão advir,  facultando-se  a  realização de  licitação  específica  para  a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento
em igualdade de condições. 

10.2 Fica reservado ao Município o direito de declarar nulo ou cancelar o Registro, por motivo
devidamente fundamentado, sem que caiba em tal hipótese, a COMPROMISSÁRIA, indenização,
compensação ou vantagem a qualquer título, ressalvada a hipótese do art. 59, Parágrafo único, da
Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94.

10.2.1  A  Interdição  ou  Suspensão  Cautelar  aplicada  à  empresa  por  Órgãos  Sanitários
Competentes (Estaduais e/ou Federais), implicará no cancelamento da Ata de Registro de Preços do
lote interditado ou suspenso.

10.3 A Ata de Registro de Preços que após sua assinatura e cumprido os requisitos de publicidade,
terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no edital de licitação n°
449/2016.

10.4   Correrão  por  conta  e  risco  da  COMPROMISSÁRIA  todas  as  despesas  e  encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, de acordo com
art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.5    A  critério  do  Município  a  Nota  de  Empenho  poderá  ser  enviada  à
COMPROMISSÁRIA, via fax, nos dias úteis, dentro do horário das 8h às 18h.

10.6    Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a COMPROMISSÁRIA fica obrigada
a  fornecedor  os  produtos  previstos  nos  itens  do  Anexo  I  do  edital  n°  SMS  449/2016,  nas
quantidades indicadas pelo MUNICÍPIO em cada contrato.
 
10.7  No período de validade do Registro de Preços, fica facultado ao Município contratar ou não
os produtos, como lhe faculta a Lei. 

10.8     Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59,
CNPJ 46.137.410/0001-80, número do processo e número do contrato.
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10.9  O MUNICÍPIO não se responsabilizará pelo fornecimento do produto, sem o respectivo
contrato,
 

10.10 O Município de Bauru poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer
providência na esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 à 80, da
Lei n.º 8.666/93, estando assegurados, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

10.11 O  MUNICÍPIO  se reserva ao direito de inspecionar o objeto,  podendo recusá – lo ou
solicitar sua substituição.

10.12 Não poderá a COMPROMISSÁRIA ceder ou transferir esta ata/contrato, no todo ou em
parte, sem previa e expressa autorização do Município.

10.13 Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pelo MUNICÍPIO, de “Nota
de Empenho”, das quais constarão todas as especificações necessárias. 

10.14 Obriga-se a COMPROMISSÁRIA a manter, durante todo o período de validade da Ata de
Registro  de  Preços  e  vigência  do  contrato,  as  condições  de  habilitação  exigidas  no  edital  n°
449/2016.

11 -  ÓRGÃO GERENCIADOR,  ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTORES DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O Município  designa  como ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata  de  Registro  de Preços,  a
Divisão  de  Compras  e  Licitações,  subordinada  ao  Departamento  Administrativo,  vinculado ao
Órgão Participante - Secretaria Municipal de Saúde, que terá a incumbência de efetuar a prática de
todos os atos de controle e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.

11.2. É integrante desta Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde, designados
como ÓRGÃOS PARTICIPANTES da mesma.

11.3. O Município designa ainda, como Gestor desta Ata de Registro de Preços, o Sr. Décio de
Sousa  Junior,  Diretor  da  Divisão  de  Infraestrutura,  subordinado  ao  Departamento  de
Administrativo e vinculada a Secretaria Municipal de Saúde.

11.4. A COMPROMISSÁRIA, designa como Gestor desta Ata de Registro de Preços, o(a) Sr(a).
________________________  _____,  portador  do  RG  nº  ____________________  e  CPF
nº___________,  conforme  constante  na  sua  Proposta  de  Preços,  que  é  parte  integrante  deste
documento.

11.5. Ao(s) gestor(a)(as)(es) desta Ata de Registro de Preços por parte do Município, além das
atribuições previstas no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, compete:

11.5.1.  Assegurar-se,  quando do uso da Ata de Registro de Preços,  quanto aos valores
praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização.

11.5.2. Zelar, pelos demais atos da COMPROMISSÁRIA, relativos ao cumprimento das
obrigações assumidas,  e também,  em coordenação com o órgão gerenciador,  pela aplicação de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais.

11.5.3. Informar  ao  órgão  gerenciador,  quando  de  sua  ocorrência,  a  recusa  da
COMPROMISSÁRIA em atender  às  condições  estabelecidas  no  edital  n°  449/2016,  firmadas
nesta Ata de Registro de Preços, quanto às divergências relativas à entrega ou as características e
origem dos bens contratados.
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12 - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

12.1. O MUNICÍPIO por meio dos órgãos interessados efetuará a fiscalização do fornecimento a
qualquer  instante,  solicitando  à  COMPROMISSÁRIA,  sempre  que  entender  conveniente,
informações do seu andamento,  devendo esta prestar os esclarecimentos solicitados, bem como
comunicar ao MUNICÍPIO quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o
bom cumprimento do presente termo.

12.1.1. A ação ou omissão total ou parcial dos órgãos encarregados da fiscalização não
eximirá a COMPROMISSÁRIA de total responsabilidade de executar o fornecimento, de acordo
com as condições estabelecidas na presente Ata.
13 – DO FORO

13.1 Para  as  questões  que  suscitarem  entre  os  contratantes  e  que  não  sejam  resolvidas
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, para a solução
judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem às
partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos da presente Ata de Registro de Preços,
firmam o mesmo em 03 (três) vias de igual teor e validade.

Bauru/SP. ______de __________________de _____

Dr. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Compromissária 
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ANEXO IX

CADASTRO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA

Processo: Nº 

Contrato:

Objeto: 

CONTRATADA:
 

Nome
Cargo
RG nº  
Endereço  Residencia l  (*)
Endereço  Comerc ia l  (*)
Telefone
E-mai l

Responsável  pe lo  atendimento  a  requis ições  de  documentos  do TCE/SP

Nome
Cargo
Endereço  Comerc ia l  do
Órgão/Se tor
Telefone  e  Fax
E-mai l

Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso 
não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

Local e data

À ............... (indicação do órgão licitante)

................... (indicação da Cidade e Estado)

PREGÃO PRESENCIAL SMS 42/2016

Sr(a). Pregoeiro(a),

Pela  presente,  declaro(amos)  que,  nos  termos  do  art.  4º,  VII,  da  Lei  n.  º  10.520/2002,  a
empresa ............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o
PREGÃO PRESENCIAL SMS 42/2016, cujo objeto é ................ .

..................., .... de ............. de 2016.

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

Assinatura do representante legal
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

 DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  sem  prejuízo  das  sanções  e
multas  previstas  neste  ato  convocatório,  que  a  empresa  _____________________________
(denominação  da  pessoa  jurídica),  CNPJ  nº.  ________________________é  microempresa  ou
empresa de pequeno porte,  nos termos do enquadramento previsto na  Lei Complementar nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto,
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão
Presencial nº. SMS 42/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de
Saúde.

    _________, ___ de ______________de 2016

           ___________________________________
         Assinatura do representante legal

Nome:..........................................
RG nº. ..........................................
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