PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ
RUA PEDRO LANZONI Nº 2.383 – CENTRO - TEL: (17) 3648-9020 - e-mail: licitacao@paranapua.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.134.236/0001-59

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A COMPRA DE
CONDICIONADORES DE AR - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS
(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICRO EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEI)
PREÂMBULO
EDITAL n° 023/2019
PROCESSO n° 035/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 08 de agosto de 2019
HORÁRIO: a partir das 08h30min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Paranapuã/SP
ENDEREÇO: Rua Pedro Lanzoni, nº 2383, centro.
PREGOEIRO: Michel Fabiano Faria.
SERGIO ANTONIO POLARINI, usando a competência, torna público que se acha
aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2019,
Processo nº 035/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL objetivando a aquisição de
condicionadores de ar, novos, primeiro uso, destinados à “E.M. Edson Rodrigues dos
Santos Junior” deste municipio, que será regida pela Lei Federal nº 10520/2002 (Institui
o pregão para União) e Decreto Municipal nº 1478 de 28 de março de 2006
(Regulamenta o pregão no município), aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8666/1993, com alterações posteriores
(Regulamenta as licitações e contratos), Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, com alterações posteriores (Capítulo V – Do Acesso aos
Mercados), Decreto Federal nº 8538, de 06 de outubro de 2015 (Regulamenta o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as micro e pequenas
empresas).
A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede da Prefeitura Municipal de
Paranapuã/SP, a Rua Pedro Lanzoni, 2383, centro, iniciando-se no dia 08 de agosto de
2019 às 08h30min e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio,
designado nos autos do processo em epígrafe.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto aquisição de condicionadores de ar, novos,
primeiro uso e serviço de instalação, destinados à “E.M. Edson Rodrigues dos Santos
Junior”, conforme anexo I - Termo de Referência deste Edital.
II - DA PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes
deste Edital.
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2 - Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, nas Leis
Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02.
3 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas.
4 - Não será admitida nesta licitação à participação de empresas:
4.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução
ou em liquidação;
4.2. Que estejam cumprindo penalidades de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, no termos do art. 87, inc. III,
da Lei Federal 8.666/93;
4.3. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos do art. 87, inc. IV, da Lei Federal 8.666/93;
4.4. Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
nos termos do art. 7º da Lei Federal 10.520/02;
4.5. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si; ou, ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; e
4.6 – Que tenham em seu quadro societário ou laboral servidores desta Prefeitura, outros
agentes vinculados ao Poder Executivo ou Legislativo deste Município, inclusive da
Administração indireta, bem como quaisquer pessoas que mantenham vínculos na forma
do Art. 9º da Lei Federal nº 8666/93.
5 - A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, na declaração da inexistência de fato
impeditivo à sua participação e a obrigatoriedade de informar a ocorrência de fato
superveniente e na declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
conforme estabelece o art. 4º, inc. VII, da Lei Federal 10.520/02.
6 - Serão aceitos os envelopes recebidos por correio ou protocolizados antecipadamente
junto ao Setor de Licitações, desde que isso ocorra antes do horário previsto para a
realização da sessão pública, não havendo necessidade de representante credenciado, no
entanto, a empresa estará automaticamente renunciando aos direitos consagrados
àquelas empresas que estarão credenciadas.
7 - Esta licitação destina-se única e exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS
(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEI), nos termos do Art. 48, Inciso I da lei Complementar n° 147 de 07
de agosto de 2014 desde que sejam do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 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 comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com
firma reconhecida, emitido pelo representante da empresa, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes
do mandante para a outorga.
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3.2 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
3.3 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 A falta do Credenciamento no início da sessão de abertura do pregão ou a ausência
do credenciado em qualquer ato seguinte importará a imediata exclusão da licitante por
ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
3.5. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP) ou microempreendedor individual (MEI) somente será
procedido pelo Pregoeiro se o interessado comprovar tal situação jurídica através do seu
instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente,
ou através da apresentação do comprovante de enquadramento do licitante na condição
de ME, EPP ou MEI, mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no
respectivo órgão de registro de seus atos constitutivos ou ficha Cadastral Simplificada
devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme determina o Art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, acompanhada de declaração de que se enquadra como ME, EPP ou
MEI devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme anexo III;
3.6. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa
de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
3.7. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06,
conforme anexo IV.
3.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado.
3.9. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não
inabilitará a licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela
empresa.
3.10. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada
quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de
lance, de negociação e a interposição de recursos.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação - Anexo II, a
Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – Anexo III, Declaração
firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, conforme
anexo IV deste Edital deverão ser apresentadas fora dos Envelopes nº 1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº. 1 - Proposta
Pregão Presencial nº. 013/2019
Processo nº. 035/2019
Envelope nº. 2 – Documentos para Habilitação
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Pregão Presencial nº. 013/2019
Processo nº. 035/2019
3 - Quando remetidos pelo correio ou protocolizados antecipadamente junto ao Setor de
Licitações, os dois envelopes do exigidos no subitem anterior devidamente identificados
deverão estar acondicionados em um terceiro envelope, juntamente com os documentos
de credenciamento exigidos pelo item III – Do Credenciamento, devidamente
endereçado na forma abaixo e entregues até a hora limite, determinada no preâmbulo
deste edital, com os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ
Rua Pedro Lanzoni, 2383 – Centro
CEP 15.745-000 – Paranapuã/SP
Setor de Licitações
Processo nº 035/2019
Pregão Presencial nº 013/2019
(Nome do proponente)

4 - A Administração não se responsabilizará pelo eventual atraso na entrega dos envelopes.
Ocorrendo essa situação e não sendo protocolados os envelopes no horário determinado, a
empresa será desclassificada.
5 - 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 sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a
procuração.
6 - 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 Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação contidas no item I - Objeto e no Anexo I
Termo de Referência deste edital;
d) preço unitário e total dos itens em moeda corrente nacional, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
2 – O preço para o fornecimento do objeto deste contrato, permanecerá fixo e
irreajustável e somente poderão ser reavaliados conforme o disposto no artigo 65, da Lei
nº 8666/93, desde que devidamente justificado e documentado;
3 – Na proposta deverá constar a assinatura do responsável legal da licitante ou seu
procurador, ou com aposição do nome e nº do CPF do mesmo.
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4 - Condições de pagamento: (em conformidade com o presente edital);
5 - Número da agência e conta bancária do CNPJ da empresa.
6 – Catálogo Técnico do equipamento, fornecido pelo fabricante, contendo as
especificações e características de acordo com as determinadas no Termo de Referência
deste Edital (Anexo I);
7 – Manual de Instalação dos equipamentos fornecido pelo fabricante devendo atender à
Norma NBR 16401;
8 – Não serão aceitas propostas com exigência de pagamento antecipado ou sem a devida
entrega o produto e ainda não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não
se enquadrem nas especificações exigidas. Não se admitirá proposta que apresente preços
unitários simbólico, irrisórios ou de valor zero ou incompatível com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não estabeleça limites mínimos para os mesmos.
9 – Serão desclassificadas propostas com valor superior por item, estimado pela
administração municipal, com base no Inciso X, do Art. 40, da Lei Federal nº 8666/93 e
alterações posteriores.
10 - A verificação de aceitabilidade da proposta será realizada no encerramento da fase de
lances e negociação.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais, expedida
no local do domicilio ou sede da licitante;
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de débito com a Fazenda Estadual
da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
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e) Prova de regularidade de Tributos Federais e Contribuições Sociais perante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à dívida
Ativa da União, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
f) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de débito para com o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com
redação dada pela Lei 12.440, de 07 de julho de 2011.
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, relativa aos últimos
5 (cinco) anos, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante, no máximo, 90
(noventa) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não
estiver assinalado em lei ou no próprio documento.
b) Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação Judicial,
deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de resolução judicial do
processo, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para entrega da
proposta, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento.
1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de capacidade técnica-operacional da empresa-licitante, de
fornecimento de equipamentos e serviços pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazo com as constantes dos objetos deste Edital, através de certidão(ões)
ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado no órgão competente;
b) Comprovação de capacidade técnico-profissional, pela empresa-licitante, de possuir
em seu quadro operacional, profissionais de nível superior, mediante apresentação da CAT
(Certidão de Acervo Técnico) que comprove(m) que os profissionais de engenharia elétrica
tenham executado ou participado da execução de serviços de instalação ou similares e
compatíveis com as constantes dos objetos deste Edital;
c) Comprovação de registro de seu Engenheiro Elétrico junto ao CREA (Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) dentro de sua validade na data da apresentação
da proposta;
c.1) O vínculo profissional dos engenheiros com a licitante poderá ser comprovado
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato
de trabalho.
1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; de acordo
com o anexo V.
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração; de acordo com o anexo VI.
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c) Declaração expressa da empresa participante desta licitação, de que concorda e
sujeitar-se a todos os termos e condições do presente Edital, conforme anexo VII;
d) Declaração preenchida em papel timbrado da licitante e assinada por seu (s)
representante(s) legal(is), de que cumpre com as normas relativas à saúde e segurança
do trabalho dos seus funcionários, conforme anexo VIII;
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até sessenta dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
2.2 – A licitante responderá pela veracidade de todas as informações que prestar, sob
pena de crime de falsidade material (Art. 297 e 298 do Código Penal) ou ideológica
(Art. 299 do Código Penal), ou ainda, de ser desclassificada, ou ver anulada a
adjudicação, ou rescindido seu Contrato.
2.3 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
2.4 – Os documentos deverão ser entregues e apresentados, preferencialmente, na ordem
exigida no edital.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame,
com duração mínima de dez minutos.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no anexo I deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e
os documentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes
no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
3.1 - No tocante aos preços, as 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 os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
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.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item.
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5 - O Pregoeiro 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.
5.1 - 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.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de no mínimo de
1% (um por cento) aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de
redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário do item.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinar da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação,
observadas as seguintes regras:
8.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço
inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão
do direito de preferência.
8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas,
nas condições do subitem 8.1.
8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a
ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.
8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante,
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
12 - 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:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
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12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
12.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos
documentos indicados no subitem 1.2, alíneas "a" a "e", do item VI deste Edital, ainda que
os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.
12.3.1 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do
subitem 12.3 deste item VII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
12.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas
com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento
em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração.
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
4 - 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.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação será feita por item.
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
1 - A entrega e instalação dos equipamentos deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias
a partir da requisição enviada à contratada dos respectivos pedidos dos equipamentos
licitados;
2 – A requisição poderá ser feita via fax, e-mail ou outro meio idôneo.
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3 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e
endereço de entrega.
5 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e
correio eletrônico.
6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da
instalação dos equipamentos.
7 - Este certame terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de janeiro de
2019.
8 - Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na “E.M. Edson Rodrigues dos
Santos Junior” situada na Av. Antonio Gomes de Castro, n° 2065, em horário normal de
expediente;
9 – O prazo de garantia dos equipamentos objeto deste certame deverá ser de no mínimo
de 12 (doze) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos mesmos.
10 – O prazo de garantia da instalação dos equipamentos objeto deste certame deverá ser
de no mínimo de 03 (três) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos
mesmos.
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, 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 vinte e quatro horas, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
2 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento
integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados do término da
instalação dos equipamentos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura constando o
nº. do Contrato e da Modalidade de Licitação, à vista do respectivo ateste de recebimento
do objeto firmado pelo servidor responsável.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá em 45 (quarenta e cinco) dias após a data de sua apresentação
válida.
3 - O pagamento será feito na Tesouraria desta Prefeitura Municipal em horário normal de
expediente em dias úteis.
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4 - Os preços dos equipamentos e da instalação, objeto deste contrato, permanecerão
fixos e irreajustáveis e somente poderão ser reavaliados conforme o disposto no artigo 65,
da Lei nº 8666/93, desde que devidamente justificado e documentado.
XII - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de
termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.
1.1 - Se, por ocasião da formalização do 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) e a Fazenda Nacional, 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.
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de três dias úteis, comprovar a situação de
regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não
se realizar.
2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da
convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Paranapuã/SP, para assinar o termo de
contrato.
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a
assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de
nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
3.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a cinco dias úteis, contados da
divulgação do aviso.
3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial da União - DOU e
jornal de circulação local.
4 - A contratação será celebrada com vigência a partir da data da assinatura do termo de
contrato até 31 de janeiro de 2019.
XIII - DO CRÉDITO
1 - As despesas serão cobertas com recursos de dotação especificas do Orçamento Fiscal
de 2019:
Órgão 02: Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 020501 – Ensino Fundamental – 1º ao 9º Ano
Funcional Programática: 12.361.150.1.120 – Aquisição de veículos, mobiliários e Equip.
Categoria Econômica: 4.4.90.52.00
FR: 1 - Recursos Próprios
C.A.: 220 0 – Ensino Fundamental
FR: 5 – Transferências e Convênio Federais Vinculados
C.A.: 220 1 – QESE – Salario Educação
Funcional Programática: 12.361.150.2.140 – Aquisição de veículos, mobiliários e Equip.
Categoria Econômica: 3.3.90.39.02
FR: 1 - Recursos Próprios
C.A.: 220 0 – Ensino Fundamental
FR: 5 – Transferências e Convênio Federais Vinculados
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C.A.: 220 1 – QESE – Salario Educação
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
XV - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XVI - DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS
1 - O prazo de garantia dos equipamentos objeto deste certame deverá ser de no mínimo
de 12 (doze) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos mesmos.
2 - Durante o prazo de vigência da garantia, os equipamentos que apresentar vícios,
defeitos ou incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para municipalidade,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
3 - As substituições de peças e a mão-de-obra, quando das revisões em garantia, estarão
sujeitas às obrigações praticadas no mercado, nos termos das legislações pertinentes e
subsidiárias.
4 – Os equipamentos que, no período de 90 (noventa) dias, contados a partir do seu
recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente
comprovados pela frequência de manutenções corretivas realizadas em lojas de assistência
técnica do fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos.
4.1 - Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela
assistência técnica, dentro do período supracitado.
5 – O prazo de garantia dos serviços de instalação do objeto deste certame deverá ser de
no mínimo de 03 (três) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos
mesmos.
5.1 - Durante o prazo de vigência da garantia os serviços que apresentar vícios, defeitos
ou incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para municipalidade, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis.
XVII - DA VISTORIA
1 - É recomendado que a licitante vistorie o local onde serão executados os serviços de
instalação até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da Sessão Pública,
com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes.
2 - A vistoria técnica objetiva o conhecimento dos trabalhos que serão realizados e as
características técnicas dos mesmos, assim como as exigências e as dificuldades que
poderão ser encontradas.
3 - A vistoria não será agendada. Ficará a cargo da interessada, comparecer ao local onde
serão executados os serviços, que deverão ocorrer até o último dia útil anterior à data
fixada para a abertura do certame licitatório.
4 - Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar
o desconhecimento das condições dos serviços, e do grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão e
nem para eventuais pretensões de acréscimos de preços.
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XVIII - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo
de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas o
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”:
(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática prevista no subitem 18.1 deste item
18 do Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes
presentes que desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado no DOU e no jornal de circulação
regional e no site "www.paranapua.sp.gov.br".
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados
no DOU e jornal de circulação regional e no site "www.paranapua.sp.gov.br".
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na Sede da Prefeitura Municipal, após a celebração do contrato.
7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de
até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.
7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
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8 – A empresa vencedora deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a
emissão da ordem de fornecimento e início dos serviços (OIS), apresentar a ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços de instalação dos equipamentos.
Esse documento deverá ser entregue na sala do Setor de Licitações desta Prefeitura. A
recusa ou falta de apresentação da ART no prazo estabelecido, acarretará a rescisão
unilateral do termo de contrato e a aplicação de multa pecuniária arbitrada em R$
5.000,00 (Cinco Mil Reais).
9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
10 - Integram o presente Edital, os Anexo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX.
11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Jales.
Paranapuã/SP, 26 de julho de 2019.

Sergio Antonio Polarini
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de condicionadores de ar, novos,
primeiro uso e serviço de instalação, destinados à “E.M. Edson Rodrigues dos Santos
Junior”.
2 - JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO:
1 - Justifica-se a aquisição dos equipamentos pela necessidade de propiciar melhor
conforto térmico e ambiente mais agradável de estudos e trabalhos na edificação da
Escola Municipal, contribuindo para adequação do ambiente para o desenvolvimento das
atividades exercidas pelos alunos, professores e profissionais da educação infantil. Quanto
à necessidade da instalação, a Prefeitura Municipal não dispõe de pessoal habilitado na
área em comento, notadamente engenharia mecânica e elétrica, porquanto são
imperativas a especialização e a qualificação na prestação dos serviços de instalação dos
equipamentos.
3 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO
OBJETO DA LICITAÇÃO.
1 - A entrega e instalação dos equipamentos deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias
a partir da requisição enviada à contratada dos respectivos pedidos dos equipamentos
licitados;
2 – A requisição poderá ser feita via fax, e-mail ou outro meio idôneo.
3 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e
endereço de entrega.
5 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e
correio eletrônico.
6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da
instalação dos equipamentos.
7 - Este certame terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de janeiro de
2019.
8 - Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na “E.M. Edson Rodrigues dos
Santos Junior” situada na Av. Antonio Gomes de Castro, n° 2065, em horário normal de
expediente;
9 – O prazo de garantia dos equipamentos objeto deste certame deverá ser de no mínimo
de 12 (doze) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos mesmos.
10 – O prazo de garantia da instalação dos equipamentos objeto deste certame deverá ser
de no mínimo de 03 (três) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos
mesmos.
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4 – DOS ITENS (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)
ITEM

01

02

EQUIP.

DESCRIÇÃO
- Especificação Técnica: Condicionador de Ar; do
Tipo Split, Piso Teto; Com Capacidade: 36.000
Btus; Operacao: Frio; vazão de Ar de Minima de
1500 M3/h; Com Filtro do Tipo Removível,
Lavável; Voltagem: 220 Volts, monofásico, 60 Hz;
Com Consumo Aproximado de 3300 W; Com Selo
Procel, classificação "b"; Funções: Turbo, Ajuste
Automático de Temperatura, 3 Velocidades; Com
Baixo Nível de Ruído e Display de Lcd;
Equipamento Composto de 01 Unidade Interna
Ar
(evaporadora)
e
01
Unidade
Externa
Condicionado (condensadora); Com Utilização do Gás R-410a;
Gabinete Confeccionado Em Chapa de aço
Galvanizado e Plástico Abs.; Cor Branca, Medindo
Aproximadamente Unidade Interna:640x875x330
Mm (axlxp) e Unidade Externa: 232x1200x625
Mm; Fornecido Com Controle Remoto Sem Fio;
Manual de Instruções e Certificado de Garantia
Em Português, Certificado de Garantia Com Prazo
Mínimo de 12 Meses a Partir Da Entrega;
Conforme Abnt Nbr 16.401; Deve estar em linha
de produção pelo fabricante;
Serviço de instalação de aparelho de ar
condicionado 36.000 Btus com fornecimento de
Serviço de
mão de obra e todos os materiais e acessórios,
Instalação
com 09 (nove) metros de tubulação - Conforme
Abnt Nbr 16.401, Garantia de 03 (três) meses a
partir da instalação;

QUANT.

07

07

5 - INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
1. A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e
seguir rigorosamente o manual do fabricante, conforme normas da ABNT, em especial Nbr
16.401.
2. O serviço de instalação do equipamento deve contemplar a mão de obra, fornecimento
de todos os materiais e acessórios referentes à instalação, materiais e acessórios
referentes à instalação devem ser novos, e de primeiro uso.
2.1 – Instalação com 09 (nove) metros de tubulação com tubo esponjoso para isolação.
Deverão ser utilizados tubulações de cobre conforme normas do fabricante e ABNT. Cabo
PP, anti chamas.
3. Equipamento: Será instalado em salas de aula do piso superior da “E.M. Edson
Rodrigues dos Santos Junior” situada na Av. Antonio Gomes de Castro, n° 2065, centro,
Paranapuã/SP;
4. A partir do quadro de ar condicionado do andar, todo e qualquer material necessário
para a perfeita execução dos serviços de instalação dos aparelhos objeto deste Termo,
será de responsabilidade da Contratada.
4.1. Não serão admitidos rasgos ou furos em nenhum elemento estrutural. Caso essa seja
a única opção, deverá ser emitido relatório técnico mostrando a necessidade e que não
causará prejuízo ao elemento estrutural.
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5. A empresa vencedora deverá providenciar a instalação dos aparelhos de ar
condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações,
eletrodutos e demais itens necessários para o correto funcionamento do equipamento.
6. Sempre que possível deverão ser evitadas emendas nos eletrodutos. Quando as
emendas forem inevitáveis, estas deverão ser executadas através de luvas roscadas às
extremidades a serem emendadas, de modo a permitir continuidade da superfície interna
do eletrodutos;
7. Todos os eletrodutos deverão ser devidamente pintados na cor cinza escuro, conforme
ABNT;
8. A fiação elétrica para o sistema de força deverá ser feita com condutores de cobre;
9. Os cabos de comando em 220V como também os de controle deverão manter o padrão
atual da instalação (cor e diâmetro);
10. Após o término da enfiação deverão ser feitos testes de isolação, com a presença de
representante da Administração.
10. Sobre Unidades Evaporadoras é preciso observar o seguinte: Os gabinetes deverão ter
estruturas construídas em chapa de aço galvanizado, tratado e pintado com esmalte
sintético na cor branco, com conjunto de painel frontal de insuflamento de ar em plástico.
11. O filtro de ar deverá ser de material sintético do tipo lavável, segundo a norma ABNT
– NBR 16401.
12. Sobre Unidades Condensadoras é preciso observar o seguinte: Tipo: Sistema de
expansão direta com condensação a ar, gás R-410a, sendo utilizados equipamentos do
tipo SPLIT, onde cada unidade evaporadora é interligada a uma única unidade
condensadora; Os gabinetes deverão ter suas estruturas construídas em chapas de aço
galvanizado, tratadas e pintadas com esmalte sintético, sendo apropriada para instalação
ao tempo;
12.1 O painel de serviço deverá permitir fácil acesso tanto à manutenção mecânica,
quanto à parte elétrica. Deverá abrigar adequadamente todos os componentes elétricos
do equipamento, garantindo fechamento e vedação satisfatória, de maneira a evitar
penetração de água;
13. A contratada deverá fornecer os suportes externos em pintura epóxi ou sapatas de
borracha.
14. As capacidades e performances dos equipamentos deverão ser conforme
especificação.
15. Nas instalações elétricas abrangidas por esta Norma só são admitidos eletrodutos nãopropagantes de chama.
16. A instalação e fornecimento do ponto elétrico (disjuntor e aterramento) para
instalação dos equipamentos será de responsabilidade da contratante.
17. A contratada deverá efetuar a canalização dos pontos de dreno;
18. A empresa vencedora deverá instalar vidros, caso sejam quebrados em decorrência da
instalação dos aparelhos, conforme padrão existente nas respectivas esquadrias.
19. A instalação dos equipamentos deve seguir rigorosamente o manual do fabricante e
Normas da ABNT.
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A N E X O II
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
A
Prefeitura Municipal de Paranapuã/SP
Rua Pedro Lanzoni, nº 2383 - Centro
Paranapuã - SP

A empresa ................................................................................., localizada na
......................................................, CNPJ nº ...................................., por seu
representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar o pleno
atendimento aos requisitos de habilitação no Processo Licitatório nº 035/2019, Pregão
Presencial nº 013/2019, estando ciente que, constatada a iveracidade de quaisquer das
informações e/ou de documentos fornecidos , poderá sofrer as sanções previstas no artigo
7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, além das disposições do Decreto Municipal
nº 1.478 de 28 de março de 2006.

..............., ..... de ...................... de 2019.

___________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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A N E X O III
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
A empresa ................................................................................., localizada na
......................................................, CNPJ nº ...................................., por seu
representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar que a
mesma se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na
integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de
desempate no procedimento licitatório supracitado.
..............., ..... de ...................... de 2019.

___________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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A N E X O IV
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
A empresa ................................................................................., localizada na
......................................................, CNPJ nº ...................................., por seu
representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar não haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº
147 de 07 de agosto de 2014, em nome da empresa supracitada.
..............., ..... de ...................... de 2019.

___________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ
RUA PEDRO LANZONI Nº 2.383 – CENTRO - TEL: (17) 3648-9020 - e-mail: licitacao@paranapua.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.134.236/0001-59

ANEXOV
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA.
(NOME DA EMPRESA)__________________________________________, CNPJ ou CPF
no.
________________________,
sediada______________________
(endereço
completo) _____________________________, DECLARA para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da lei n. 8666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos e estou ciente de que
eventual revelação da infringência à regra acarretará a imediata inabilitação ou
desclassificação do Pregão Presencial n° 013/2019, como a rescisão do Contrato
Administrativo que venha a firmar com o Município de Paranapuã/SP.
Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de
aprendiz ( ).
................., .. de ........ de 2019.

____________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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A N E X O VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS OU
ENTIDADES PÚBLICAS

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa
jurídica), interessada em participar do Pregão nº 013/2019, da Prefeitura Municipal
de Paranapuã/SP, DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de superveniência de
fato impeditivo à participação em licitações, promovidas por Órgãos ou Entidades
Públicas, inclusive por proibição temporária de contratar com o Poder Público, nos termos
do artigo 10, da Lei nº 9.605/98.

..............., ..... de ...................... de 2019.
___________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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ANEXO VII
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA)________________________________________,CNPJ ou CPF nº
________________________, sediada______________________ (endereço completo)
_____________________________, declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita
o teor completo do edital Pregão Presencial nº 013/2019 ressalvando-se o direito recursal,
bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o
cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.
..................., .. de ........ de 2019.

_______________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa legal da empresa)
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ANEXO VIII
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
DECLARAÇÃO
(Parágrafo único do art. 117 da Constituição do Estado de São Paulo)
À
Prefeitura do Município de Paranapuã
Ref: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019
A/C Comissão de Licitações
______ Nome da pessoa jurídica_______, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________,
no(a) __________________(endereço completo)________________, declara,
penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança do Trabalho,
fins estabelecidos pelo parágrafo único do art. 117 da Constituição do Estado
Paulo.
Local e data.

(Assinatura)
Nome
Cargo
Carimbo da empresa

sediada
sob as
para os
de São
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XXX/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 035/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ
Rua Pedro Lanzoni, nº 2.383
CEP: 15-745-000 - Paranapuã/SP
CNPJ: 45.134.236/0001-59
CONTRATADA: ....................................................................................
Rua :...................................................................................
CEP: .........................-...........
CIDADE: ............................................. ESTADO:.........
CNPJ: .........................................../.............-.......
Por este instrumento, à Prefeitura do Município de Paranapuã/SP, com sede à Rua
Pedro Lanzoni, 2.383, CNPJ (MF) 45.134.236/0001-59, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, Sr. Sergio Antonio Polarini, RG. nº. 15.200.360-5 SSP-SP e CPF/MF nº.
054.127.918-16, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Dr. Júlio Amaral, nº.
2401, doravante denominada simplesmente Contratante e de outro lado a empresa
(pessoa jurídica – qualificação completa), doravante denominado(a) simplesmente
Contratada, tem entre si, justos e contratado a aquisição de equipamentos novos,
primeiro uso destinados à Unidade Básica de Saúde referente ao Pregão Presencial nº
019/2018, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, alterada pelas Leis n.ºs nº
8.883 de 08.06.1.994, 9.032 de 28.04.1.995 e 9.648 de 27.05.1.998, pelas Cláusulas e
condições adiante expostas:I - OBJETO
1 – O presente contrato tem por objeto a aquisição de condicionadores de ar, novos,
primeiro uso e serviço de instalação, destinados à “E.M. Edson Rodrigues dos Santos
Junior”, conforme anexo I - Termo de Referência deste Edital deste contrato;
II - VALOR
2 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na
proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela contratante, no valor de R$
............................ (Separados por n° da Proposta), conforme especificados no anexo I.
III – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados do término da
instalação dos equipamentos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura constando o
nº. do Contrato e da Modalidade de Licitação, à vista do respectivo ateste de recebimento
do objeto firmado pelo servidor responsável.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá em 45 (quarenta e cinco) dias após a data de sua apresentação
válida.
3 - O pagamento será feito na Tesouraria desta Prefeitura Municipal em horário normal de
expediente em dias úteis.
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4 - Os preços dos equipamentos e da instalação, objeto deste contrato, permanecerão
fixos e irreajustáveis e somente poderão ser reavaliados conforme o disposto no artigo 65,
da Lei nº 8666/93, desde que devidamente justificado e documentado.
IV – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
1 - A entrega e instalação dos equipamentos deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias
a partir da requisição enviada à contratada dos respectivos pedidos dos equipamentos
licitados;
2 – A requisição poderá ser feita via fax, e-mail ou outro meio idôneo.
3 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e
endereço de entrega.
5 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e
correio eletrônico.
6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da
instalação dos equipamentos.
7 - Este certame terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de janeiro de
2019.
8 - Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na “E.M. Edson Rodrigues dos
Santos Junior” situada na Av. Antonio Gomes de Castro, n° 2065, em horário normal de
expediente;
9 – O prazo de garantia dos equipamentos objeto deste certame deverá ser de no mínimo
de 12 (doze) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos mesmos.
10 – O prazo de garantia da instalação dos equipamentos objeto deste certame deverá ser
de no mínimo de 03 (três) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos
mesmos.
V - DO CRÉDITO
1 - As despesas serão cobertas com recursos de dotação especificas do Orçamento Fiscal
de 2019:
Órgão 02: Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 020501 – Ensino Fundamental – 1º ao 9º Ano
Funcional Programática: 12.361.150.1.120 – Aquisição de veículos, mobiliários e Equip.
Categoria Econômica: 4.4.90.52.00
FR: 1 - Recursos Próprios
C.A.: 220 0 – Ensino Fundamental
FR: 5 – Transferências e Convênio Federais Vinculados
C.A.: 220 1 – QESE – Salario Educação
Funcional Programática: 12.361.150.2.140 – Aquisição de veículos, mobiliários e Equip.
Categoria Econômica: 3.3.90.39.02
FR: 1 - Recursos Próprios
C.A.: 220 0 – Ensino Fundamental
FR: 5 – Transferências e Convênio Federais Vinculados
C.A.: 220 1 – QESE – Salario Educação
VI - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.
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1) A Contratante se obriga a efetuar os pagamentos nas condições e prazos avençados;
2) A Contratante reserva-se no direito de paralisar, suspender ou resilir, a qualquer
tempo, a execução do contrato, mediante aviso prévio de trinta dias, sem qualquer
ônus ou indenização, mediante o pagamento único e exclusivo já executado;
3) A Contratante reserva-se o direito de exercer a fiscalização sobre a execução do
contrato e dos produtos fornecidos.
4) A Contratante não se responsabiliza pelos direitos trabalhistas de funcionários da
contratada.
VII - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.
1 - Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre este contrato;
2 - Fornecer os produtos dentro do prazo e no local indicado por esta municipalidade.
3 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do avençado.
4 - Os equipamentos deverão ser, novos de primeiro uso e de boa qualidade, sob pena de
ser exigida a substituição da marca fornecida por outra compatível, desde que atenta as
necessidades deste município.
5 - A Contratada deverá apresentar garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses,
contra defeitos de fabricação a partir da data da emissão da nota fiscal.
6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir à suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções sem ônus para o a
Prefeitura Municipal de Paranapuã.
7 - Responsabilizar-se: pelo transporte dos equipamentos, objeto desta licitação de seu
estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento; e
também pelo ônus decorrente de despesas com transporte, extravios e danos acidentais
no trajeto.
8 – Proceder no conserto troca de peças, e/ou do próprio equipamento, gratuitamente,
caso apresente defeitos de fabricação dentro do prazo de garantia.
VIII - DAS PRERROGATIVAS
1 - Fica facultada à Contratante as prerrogativas previstas no Artigo 58 da Lei Federal nº
8.666/93, e suas alterações.
IX - DAS ALTERAÇÕES
1 - O presente Contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante, ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e
suas alterações.
X - DA VINCULAÇÃO
1 - O presente Contrato está vinculado ao processo de licitação na modalidade de Pregão
Presencial nº 013/2019 Processo de Licitação nº 035/2019.
XI - DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL
1 - No caso de alteração deverá ser observado que as Cláusulas econômico-financeiras do
Contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual observando o
disposto nos § 1º e 2º do Artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
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XII - DA EXECUÇÃO
1 - O presente Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
Cláusulas avencadas e conforme a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações,
respondendo cada qual pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial, nos
termos do Artigo 66 da citada Lei.
XIII - DOS CASOS OMISSOS
1 - O presente Contrato, inclusive nos casos omissos, submete-se às normas estabelecidas
na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
XIV - DA RESCISÃO CONTRATUAL
1 - Operar-se-à rescisão contratual administrativa, amigável e ou judicialmente, nos
termos do Artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, constituindo motivos
para rescisão aqueles elencados no Artigo 78 da referida Lei.
XV - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
1 - Fica nomeado o servidor XXXXXXXXXXX, portador do CPF: XXXXXXXXX e do RG:
XXXXXXX, lotado no cargo de XXXXXXXXXX, deste município para a gestão e fiscalização
desse instrumento.
XVI - DA MULTA
1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante reserva-se o direito de
aplicar ao Contratado multa no valor de dez por cento (10%) do valor do Contrato, sem
prejuízo das sanções de advertência, suspensão temporária de participação em licitação, e
impedimento de Contratar com a Contratante, por prazo não superior a dois anos e
declaração de idoneidade para licitar com a Contratante, nos termos do Artigo 87, Incisos
I, II, III e IV da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
XVII - DO FÔRO
1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Jales, para dirimirem as dúvidas e pendências
oriundas do presente Contrato, excluindo-se qualquer outro.
2 - E, por estarem as partes Contratantes de pleno acordo quanto a tudo que ficou
exarado neste instrumento, assinam-no este, juntamente com duas testemunhas.
Paranapuã/SP, .............. de ....................... de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CONTRATANTE

SERGIO ANTONIO POLARINI
Prefeito Municipal
EMPRESA

CONTRATADA

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Proprietário
Testemunhas:
1ª___________________
Nome:
RG:
2ª____________________
Nome:
RG:
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de condicionadores de ar, novos,
primeiro uso e serviço de instalação, destinados à “E.M. Edson Rodrigues dos Santos
Junior”.
2 - JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO:
1 - Justifica-se a aquisição dos equipamentos pela necessidade de propiciar melhor
conforto térmico e ambiente mais agradável de estudos e trabalhos na edificação da
Escola Municipal, contribuindo para adequação do ambiente para o desenvolvimento das
atividades exercidas pelos alunos, professores e profissionais da educação infantil. Quanto
à necessidade da instalação, a Prefeitura Municipal não dispõe de pessoal habilitado na
área em comento, notadamente engenharia mecânica e elétrica, porquanto são
imperativas a especialização e a qualificação na prestação dos serviços de instalação dos
equipamentos.
3 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO
OBJETO DA LICITAÇÃO.
1 - A entrega e instalação dos equipamentos deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias
a partir da requisição enviada à contratada dos respectivos pedidos dos equipamentos
licitados;
2 – A requisição poderá ser feita via fax, e-mail ou outro meio idôneo.
3 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e
endereço de entrega.
5 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e
correio eletrônico.
6 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da
instalação dos equipamentos.
7 - Este certame terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de janeiro de
2019.
8 - Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na “E.M. Edson Rodrigues dos
Santos Junior” situada na Av. Antonio Gomes de Castro, n° 2065, em horário normal de
expediente;
9 – O prazo de garantia dos equipamentos objeto deste certame deverá ser de no mínimo
de 12 (doze) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos mesmos.
10 – O prazo de garantia da instalação dos equipamentos objeto deste certame deverá ser
de no mínimo de 03 (três) meses a contar data de emissão da Nota Fiscal/Fatura dos
mesmos.
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4 – DAS ESPECIFICAÇÕES E VALOR DOS ITENS
ITEM
01

02

EQUIP.

DESCRIÇÃO

Ar
- Especificação Técnica: Conforme
Condicionado Proposta

Serviço de
Instalação

Serviço de instalação de aparelho de
ar condicionado 36.000 Btus com
fornecimento de mão de obra e todos
os materiais e acessórios, com 09
(nove) metros de tubulação Conforme Abnt Nbr 16.401, Garantia
de 03 (três) meses a partir da
instalação;
Total

QUANT.

Marca/
Modelo

Valor Unit.

Valor Total

07

07

5 - INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
1. A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e
seguir rigorosamente o manual do fabricante, conforme normas da ABNT, em especial Nbr
16.401.
2. O serviço de instalação do equipamento deve contemplar a mão de obra, fornecimento
de todos os materiais e acessórios referentes à instalação, materiais e acessórios
referentes à instalação devem ser novos, e de primeiro uso.
2.1 – Instalação com 09 (nove) metros de tubulação com tubo esponjoso para isolação.
Deverão ser utilizados tubulações de cobre conforme normas do fabricante e ABNT. Cabo
PP, anti chamas.
3. Equipamento: Será instalado em salas de aula do piso superior da “E.M. Edson
Rodrigues dos Santos Junior” situada na Av. Antonio Gomes de Castro, n° 2065, centro,
Paranapuã/SP;
4. A partir do quadro de ar condicionado do andar, todo e qualquer material necessário
para a perfeita execução dos serviços de instalação dos aparelhos objeto deste Termo,
será de responsabilidade da Contratada.
4.1. Não serão admitidos rasgos ou furos em nenhum elemento estrutural. Caso essa seja
a única opção, deverá ser emitido relatório técnico mostrando a necessidade e que não
causará prejuízo ao elemento estrutural.
5. A empresa vencedora deverá providenciar a instalação dos aparelhos de ar
condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações,
eletrodutos e demais itens necessários para o correto funcionamento do equipamento.
6. Sempre que possível deverão ser evitadas emendas nos eletrodutos. Quando as
emendas forem inevitáveis, estas deverão ser executadas através de luvas roscadas às
extremidades a serem emendadas, de modo a permitir continuidade da superfície interna
do eletrodutos;
7. Todos os eletrodutos deverão ser devidamente pintados na cor cinza escuro, conforme
ABNT;
8. A fiação elétrica para o sistema de força deverá ser feita com condutores de cobre;
9. Os cabos de comando em 220V como também os de controle deverão manter o padrão
atual da instalação (cor e diâmetro);
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10. Após o término da enfiação deverão ser feitos testes de isolação, com a presença de
representante da Administração.
10. Sobre Unidades Evaporadoras é preciso observar o seguinte: Os gabinetes deverão ter
estruturas construídas em chapa de aço galvanizado, tratado e pintado com esmalte
sintético na cor branco, com conjunto de painel frontal de insuflamento de ar em plástico.
11. O filtro de ar deverá ser de material sintético do tipo lavável, segundo a norma ABNT
– NBR 16401.
12. Sobre Unidades Condensadoras é preciso observar o seguinte: Tipo: Sistema de
expansão direta com condensação a ar, gás R-410a, sendo utilizados equipamentos do
tipo SPLIT, onde cada unidade evaporadora é interligada a uma única unidade
condensadora; Os gabinetes deverão ter suas estruturas construídas em chapas de aço
galvanizado, tratadas e pintadas com esmalte sintético, sendo apropriada para instalação
ao tempo;
12.1 O painel de serviço deverá permitir fácil acesso tanto à manutenção mecânica,
quanto à parte elétrica. Deverá abrigar adequadamente todos os componentes elétricos
do equipamento, garantindo fechamento e vedação satisfatória, de maneira a evitar
penetração de água;
13. A contratada deverá fornecer os suportes externos em pintura epóxi ou sapatas de
borracha.
14. As capacidades e performances dos equipamentos deverão ser conforme
especificação.
15. Nas instalações elétricas abrangidas por esta Norma só são admitidos eletrodutos nãopropagantes de chama.
16. A instalação e fornecimento do ponto elétrico (disjuntor e aterramento) para
instalação dos equipamentos será de responsabilidade da contratante.
17. A contratada deverá efetuar a canalização dos pontos de dreno;
18. A empresa vencedora deverá instalar vidros, caso sejam quebrados em decorrência da
instalação dos aparelhos, conforme padrão existente nas respectivas esquadrias.
19. A instalação dos equipamentos deve seguir rigorosamente o manual do fabricante e
Normas da ABNT.

