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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº048/2018. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EXCLUSIVA ME/EPP/COOP) 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC 2018.00000110-81 
OFERTA DE COMPRA- OC N°  824402801002018OC00060 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva nas plataformas 
elevatórias das unidades FUMEC/CEPROCAMP, incluindo o fornecimento de materiais e 
equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços, conforme 
condições e especificações constantes dos ANEXO I, I-A, I-B e IC. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br (onde o Edital poderá 
ser obtido) 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, Lei 
Federal nº 10.520/02 Lei Complementar Federal n.º 123/06, Lei Complementar nº 
147/14 e Decretos Municipais 14.218/03, 14.356/03 14.484/03, 14.602/04 e 
16.187/08 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
21/09/2018 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 04/10/2018-09:00 hs. 
A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ 
n.º 57.500.902/0001-04, através do Gestor Público da Área Administrativa e 
Financeira, nomeado como subscritor do Edital pela Portaria n.º 110/2015 da 

Presidente, torna público, para conhecimento dos interessados, que acha aberta, 
licitação na modalidade PREGÃO, tipo: MENOR PREÇO, a ser realizada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de 
recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO, objetivando Contratação suprarreferida, que será regida pela 
legislação suprarreferida e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos 
interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes no 
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no    
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora 
mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo Pregoeiro com o 
auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e 
indicados no sistema pela autoridade competente.  

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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1. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
1.1.Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo I-A – SEDE Projeto (Lote 1); 
Anexo I-B – CEPROCAMP Projeto (Lote 2  Folha 1); 
Anexo I-C – CEPROCAMP Projeto (Lote 2  Folha 2); 
Anexo I-D – Modelo de Atestado de Visita Técnica/ Declaração de Responsabilidade 
Anexo II – Declarações; 
Anexo III – Modelo da Proposta Comercial Escrita; 
Anexo IV – Modelo de Termo de Ciência e de Notificação. 
Anexo V – Modelo Termo de Contrato 
Anexo VI – Modelo e Ordem de Início dos Serviços 
 
2 - DO OBJETO, DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DA DESCRIÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS, DAS CONDIÇÕES GERAIS DA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA  E CORRETIVA 
DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, DOS  MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS 
DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, DO PREPOSTA DA 
CONTRATADA. DA VISITA TÉCNICA, DO PRAZO DO CONTRATO, DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA 
ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ORIGEM DOS 
RECURSOS  
 
2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza 
continuada de manutenção preventiva e corretiva nas plataformas elevatórias das 
unidades FUMEC/CEPROCAMP, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos 
necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços, conforme condições e 
especificações constantes dos  ANEXOS I, I-A, I-B e IC; 
 
2.2. Os locais de execução dos serviços, a descrição dos equipamentos, as condições 
gerais da manutenção preventiva e corretiva, a manutenção preventiva  e corretiva 
de plataforma elevatória,  os  materiais, peças e equipamentos de manutenção de 
plataforma elevatória,  o preposto da contratada.  a visita técnica,  o prazo do 
contrato,  as obrigações da contratada,  as condições de pagamento, serão, 
rigorosamente, como detalhado no ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA; 

2.3. O valor estimado para a presente contratação é de: R$ 18.373,68 (dezoito 
mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e oito  centavos) 

2.4. A Dotação Orçamentária e a Origem dos Recursos são as abaixo descritas: 
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60402.12.122.1020.4134.3.3.90.39  FR 01.220000 

60404.12.363.1020.4134.3.3.90.39  FR 01.220000 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1.Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a FUMEC 
que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com o 
seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e 
tenham credenciado os seus representantes e que sejam Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas que atendam ao disposto no 
artigo 34 da Lei federal n. 11.488/2007 (e que estejam cadastradas como 
tal no CAUFESP), na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição 
no referido Cadastro. 

 
3.2.O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 
nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser 
obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 
qualquer pregão eletrônico, realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 
 
3.3. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 
cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e 
para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico: 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 
 
3.4. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao 
acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, 
declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 
impeditivo de sua participação no certame, ou de sua contratação, que conhece e 
aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, 
Convite e Pregão Eletrônico. 
 
3.5. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 
eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 
utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 
pessoa não credenciada como sua representante. 
 
3.6. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma 
licitante, em cada Pregão Eletrônico.  
 
3.7.O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as 
condições e obrigações inerentes ao certame.  
 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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3.8. Não poderão participar desta licitação empresas: 
3.8.1. Temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com o 
Município de Campinas; 
 
3.8.2. das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 
Campinas; 
 
3.8.3. declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal; 
 
3.8.4. em consórcio; 
 
3.8.5. com falência decretada; 
 
3.8.6. nas quais haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo 
de parentesco com agente político ou Vereador; 
 

3.8.6.1. Para os fins deste Edital, considera-se agente político: o Chefe do 
Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou o Diretor Presidente de 
entidades da Administração indireta e os Secretários municipais. 
 

3.8.7. empresas que não se enquadrem como ME, EPP ou COOP, na 
forma da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações e Lei 
Complementar 147/14(ou não estejam cadastradas no CAUFESP como 
tal). 
 

4. DA PROPOSTA COMERCIAL ELETRÔNICA: 

4.1. As propostas deverão ser enviadas (SEM QUALQUER VISLUMBRE DE 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE) por meio eletrônico disponível no endereço 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção PREGAO – 
ENTREGAR PROPOSTA, desde a divulgação da íntegra do edital no referido 
endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da 
sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que 
cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do edital.  

 4.2. As propostas de preço deverão conter os seguintes elementos: 

4.2.1.Descrição detalhada contendo Código BEC, PREÇO GLOBAL DO LOTE, 
em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo 02(duas) 
casas decimais, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes (para prestação dos serviços em CAMPINAS – SP), 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação rigorosamente, 
nos termos das especificações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

4.2.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a 
partir da data de apresentação da proposta. 

4.2.3.Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

4.2.4. No formulário eletrônico de encaminhamento deverá ser anexado 
arquivo contendo a proposta de preço que trata o item 4,  deste Edital (QUE 
NÃO PODERÁ TER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE) com o 
ofertado, devidamente detalhado. 

4.2.4.1. QUALQUER VISLUMBRE DE IDENTIFICAÇÃO DA 
LICITANTE, NESTA FASE, PODERÁ PROMOVER A SUA 
DESCLASSIFICAÇÃO; 

4.3. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis. 

4.4. A apresentação da proposta implica na aceitação pela licitante: 
 
4.4.1. Do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias contados da 
data da entrega da proposta, e validade do lance, de 60 (sessenta) dias 
contados da data da abertura da sessão pública do pregão; 
  
4.4.2. De todas as condições para a contratação, nos termos do ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
4.4.3. De sua vinculação ao cumprimento de todas as condições e obrigações 
inerentes ao certame; 
 
4.4.4. De que a leitura atenta do Edital e Anexos (EM ESPECIAL O 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA) é imprescindível; 
 
4.4.5. De que é totalmente responsável pela sua proposta e os  lances 
decorrentes. Só poderá desistir da proposta até momentos antes do 
início da sessão, através do site da BEC; 
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4.4.6. De todos os demais termos e condições previstos no edital e seus anexos 
em todos os seus detalhamentos  
 

4.5. Será considerado vencedor o proponente que apresentar MENOR PREÇO 
GLOBAL POR LOTE (conforme previsto no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA), e satisfeitos todos os termos estabelecidos no ANEXO I - TERMO 
DE REFERÊNCIA, Edital e Anexos. 
 
5. PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA: 
 
5.1. O arquivo contendo a Proposta Comercial preenchida (nos termos do 
modelo de que trata o ANEXO III) SERÁ ENVIADO SOMENTE PELO AUTOR DA 
OFERTA DE MENOR VALOR (ARREMATANTE), na fase de Aceitabilidade de 
Preços, quando poderá ser objeto de apreciação por todas as licitantes. Deverá 
conter: 

 
5.1.1.  Designação do número desta Licitação e número do Processo; 
 
5.1.2. Qualificação completa da licitante (Razão Social, CNPJ, Endereço 
completo, inclusive CEP, telefone e e-mail de contato) 
 
5.1.3. Descrição detalhada contendo Código BEC, VALOR DO LOTE 
OFERTADO (que deverá ser o mesmo da Proposta Eletrônica) e valor 
total da proposta, rigorosamente, nos termos das especificações do ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA, em moeda corrente nacional, em algarismos, 
apurados 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 (PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CAMPINAS – 
SP), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação (A 
OBSERVÂNCIA DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA É 
IMPRESCINDÍVEL): 
 
5.1.4. Condições Gerais; 
 
5.1.5. Dados bancários, contendo o número do Banco, número da 
Agência, nome da Agência e número da conta corrente, com código 
verificador. 
 

6- DA HABILITAÇÃO 
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O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 
7.9, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, 
os quais dizem respeito a: 
 
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

6.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 
individual ou empresa individual de Responsabilidade Limitada; 
 
6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 
 
6.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas; 
 
6.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
 
6.1.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.1.6. Certidão da Junta Comercial para comprovação da condição de 
ME/EPP 
 

6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
6.2.1. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 
estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

 
6.2.1.1. É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos 
diversos, exceto prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 
 
6.2.1.2. Em se tratando de empresas classificadas como Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma restrição na 
regularidade fiscal, será assegurado para sua regularização o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
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FUNDAÇÃO, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após a publicação 
da declaração de vencedor do Certame, sob pena de decadência do 
direito, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à penalidade 
estabelecida no subitem 12.2. 
 
6.2.1.3.  A licitante que participar do certame declarando que cumpre os 
requisitos de habilitação e não cumpri-los, será INABILITADA e estará 
sujeita às penalidades previstas no item 12 do edital. 
 

6.2.2. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

 
6.2.2.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que 
conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança 
executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade 
esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 
tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 

A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistir-se-á em: 
 
6.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 
 
6.2.4. Prova de inscrição Estadual  e Municipal nos respectivos Cadastros de 
Contribuintes. 
 
6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Municipal, 
conforme segue: 

6.2.5.1. A regularidade para com a Fazenda Federal e a relativa à 
Seguridade Social - INSS deverá ser comprovada através da apresentação 
da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de 
sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de 
veracidade via Internet (nos termos do Art. 29, incisos III e IV da Lei nº 
8666/93). 

6.2.5.2. A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser 
comprovada pela apresentação de Certidão(ões) negativa(s) 
(ABRANGENDO DÉBITOS INSCRITOS E NÃO INSCRITOS) 
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expedida(s) pelo(s) órgão(s) competente(s), ou através de sistema 
eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade 
pela Internet. 
 

6.2.5.2.1. No Estado de São Paulo, a CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS pode ser obtida no 
site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo: 
(HTTPS://www.10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/Emi
ssãoCertidaoNegativa.aspx)  ou diretamente no POSTO FISCAL. 
 

6.2.5.3. A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser 
comprovada pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal 
(correspondente a Tributos Mobiliários) expedida pelo Município em que o 
estabelecimento estiver situado. 
 

6.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido 
pela Caixa Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua 
aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet. 

 
6.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, emitida por aquele Órgão, que poderá ser emitida pela Internet, 
conforme exigência da Lei Federal Nº 12.440, de 07/07/2011, que alterou o Art. 
29 da Lei 8666/93, ficando sua aceitação condicionada à verificação de 
veracidade via Internet. 

 
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
6.3.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
6.3.1.1. Se a licitante for cooperativa, a certidão subitem 6.3.1, deverá 
ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil. 
 

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 
Qualificação técnico-operacional 
 

https://www.10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissãoCertidaoNegativa.aspx
https://www.10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissãoCertidaoNegativa.aspx
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6.4.1. Certidão de Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em 
vigência. 
 
6.4.2.N o mínimo, 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove já ter a licitante realizado serviços de 
manutenção em plataforma elevatória e/ou elevador. Deverá constar 
explicitamente a prestação de serviços de manutenção em plataforma 
elevatória ou elevador pelo período de, no mínimo, 01 (um) ano, ininterrupto ou 
não, com a clara identificação do subscritor. 
 

6.4.2.1. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da 
experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma 
única vez. 

 
6.4.3. Apresentação do Atestado de Visita Técnica ou a da Declaração de 
Responsabilidade devidamente preenchido e assinado (Modelo ANEXO I-D). 
 
Qualificação técnico-profissional 

 
6.4.4. Certidão de Registro Profissional do Engenheiro Mecânico, responsável 
técnico da licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em 
vigência. 
 
6.4.5. O responsável técnico da licitante, mencionado no subitem 6.4.4, deverá 
pertencer ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes: 

 
6.4.5.1. Ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada da 
cópia do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de 
empregados; 
 
6.4.5.2. Ser sócio, administrador ou proprietário, comprovação através da 
juntada de cópia do contrato social; 
 
6.4.5.3. Ser profissional autônomo contratado, comprovação pela juntada de 
cópia do contrato respectivo. 

 
6.4.6. Admitir-se-á a substituição do responsável técnico por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE. 
.  

6.5. DECLARAÇÕES. 
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Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em 
papel timbrado, atestando que (modelo ANEXO II):  

 
6.5.1. não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre à menores de 18 
(dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 
 
6.5.2. Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
 
6.5.3. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de sujeição às 
penalidades previstas na legislação; 
 
6.5.4. Conhece o Edital e seus Anexos e se submete, 
incondicionalmente, as condições/instruções nele expressas, em 
especial as constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  
 
6.5.5. Se vencedora, cumprirá fielmente as condições de prestação dos 
serviços detalhadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
6.5.6. Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias 
úteis, após a data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a 
documentação de habilitação original, bem como a nova Proposta Comercial, 
com os valores readequados, de acordo com o (s) preço (s) negociado (s) no 
pregão; 
 
6.5.7. (Se for cooperativa) que possui registro perante a Organização das 
Cooperativas Brasileiras, ou a entidade estadual, se houver, nos termos do 
artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971. 

 
6.6.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão 
aceitas como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
7. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 
 
7.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública 
do Pregão Eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, 
pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 
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7.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
7.2.1. Serão desclassificadas as Propostas: 

a) Que não atendam às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes; 

c) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que 
permitam a sua identificação; 

d) Cuja Proposta Escrita apresente características diferentes da 
Proposta Eletrônica; 

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

7.2.3. Serão desconsideradas ofertas de Empresas que não se 
enquadrem como ME/EPP/COOP, ou não estejam cadastrados no  
CAUFESP nestas categorias, nos termos dos subitens 3.1. e 3.8.7 deste 
Edital. 
 
7.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será 
promovido pelo sistema, com observância dos critérios legais 
estabelecidos para tanto. 

7.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das 
propostas classificadas e das desclassificadas. 

7.4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 
detentoras de propostas classificadas. 

7.4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do 
sistema eletrônico. 

7.4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores 
distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela 
própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução 
mínima entre eles conforme tabela abaixo:  
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Lt DESCRIÇÃO  RED. MÍNIMA R$ 

1 Cód. BEC 148946 – Lote 1- SEDE 200,00 

1 Cód. BEC 148954- Lote 2-  CEPROCAMP 200,00 

7.4.1.2. A redução será sobre o MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE 
aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o 
primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do 
mesmo valor. 
 

7.4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

7.4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente 
pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance 
admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata 
o subitem 7.4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.  

 
7.4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições 
estabelecidas no subitem 7.4.2.1, a duração da prorrogação 
encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto 
contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar 
prorrogação. 

 
7.4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo 
sistema eletrônico: 
 

7.4.3.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros 
no sistema e respectivos valores; 
 
7.4.3.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

 
7.4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de 
duração indicados no subitem 7.4.2.  
 

7.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, 
contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.  

 
7.5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada 
licitante; 
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7.5.2. Não cabe falar em privilégios, uma vez que o Certame é voltado 
exclusivamente para ME/EPP/COOP 
 

7.6. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com base 
na classificação de que trata o subitem 7.5, mediante troca de mensagens abertas no 
sistema, com vistas à redução do preço;  
 
7.7. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito; 
 

7.7.1. Neste momento, o Pregoeiro pedirá à Licitante Classificada em 
Primeiro Lugar o envio da Proposta Escrita (Modelo do ANEXO III), 
quando poderá ser objeto de apreciação por todas as licitantes; 
 
7.7.2. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela 
FUMEC, juntada aos autos do Processo; 

 
7.7.2.1. Será admitido à licitante esclarecer e corrigir erros, incorreções 
ou omissões no preenchimento dos valores da Proposta Comercial, desde 
que possam ser ajustadas sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com 
todos os custos da contratação; 

 
7.8. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 
os preços praticados no mercado e coerentes com a execução do objeto ora licitado;  

 
7.8.1. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta de Preços ou em caso 
de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 
diligência na forma do § 3º do artigo 43 da Lei federal nº 8.666/1993;  
 
7.8.2. A licitante que deixar de apresentar a documentação pedida 
pelo Pregoeiro, ou qualquer outra solicitação, no prazo que este fixar, 
será DESCLASSIFICADA; 
 

7.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao 
julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes: 
 
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do 
CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item 6 deste Edital; 
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b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 
estabelecidos no item 6 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir 
ou sanear eventuais omissões ou falhas, sempre através do chat da BEC, mediante 
consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações; 

 
b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 
devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por 
meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;  

 
c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas 
ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, 
mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria 
sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio do chat da 
BEC 

 
c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 
7.9, serão apresentados, obrigatoriamente, via chat da BEC, as declarações a 
que se refere o subitem 6.5, deste edital. 
 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a 
alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere 
a alínea “c”, ambas deste subitem 7.9, ressalvada a indisponibilidade de seus 
próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo 
supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas 
“b” e “c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 
 
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos 
enviados na forma constante da alínea “c”( bem como a proposta original assinada, 
nos termos do ANEXO III)deverão ser apresentados no Setor de Compras e 
Licitações, sito na Rua Antonio Cesarino, 985 - Centro – Campinas - SP, em até 02 
(dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do 
respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis; 
 
f) Nos termos do Art 43. paraf. 1º da Lei complementar 123/06, para habilitação de 
microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que preencham as 
condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 
havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado para sua 
regularização o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
a critério da FUNDAÇÃO, mas será obrigatória a apresentação dos documentos 
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indicados no subitem 6.2 deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições 
impeditivas à referida comprovação; 
 
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 
 
h) As demais licitantes poderão consultar as informações cadastrais da licitante 
vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro 
informará o teor dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 
 
7.10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f” do subitem 7.9 deverá 
comprovar sua regularidade fiscal sob pena de decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
7.11. A comprovação de que trata o subitem 7.10 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, contados a partir do 
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração. 
 
7.12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 7.9, a 
sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no 
subitem 7.11, para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal 
de que tratam os subitens 7.10  e 7.11 . 
 
7.13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre 
a comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 7.10 e 7.11.  
 
7.14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 
7.10 e 7.11, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 
7.5, examinará a oferta subsequente 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 aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
7.15.  Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 

 
7.15.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
 
7.15.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
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7.15.3. a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos 
de requerimento de certidão. 
 
7.15.4. a mesclagem de documentos de regularidade fiscal de 
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com o FGTS e 
INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 
 
7.15.5. o não cumprimento de qualquer dos requisitos de habilitação. 
 

7.16. Após o encerramento da Sessão, a LICITANTE VENCEDORA deverá enviar 
os originais, cópia autenticada por Cartório ou por publicação de órgãos da 
imprensa oficial ou comprovantes extraídos via internet (sujeitos estes a 
verificação da validade) dos documentos apresentados para fins de habilitação, bem 
como a Proposta Escrita original, conforme ANEXO III, para o Setor de Compras e 
Licitações – FUMEC, sito na Rua Antonio Cesarino, 985- Centro – CEP 13.015-291 
– CAMPINAS – SP; 

7.17. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
   
8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
8.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos 
moldes dos subitens 7.10 a 7.13, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de 
mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 
motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 
próprio disponibilizado no sistema; 
 
8.2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 8.1, o 
Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que 
poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) 
dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão 
apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do 
término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos, no Setor Compras e Licitações, situado na Rua Antonio Cesarino, 
985- Centro- Campinas-SP. 

 
8.2.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos, por meio 
eletrônico, no sítio: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. opção 

http://www.bec.sp.gov.b/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, 
se houver, será efetuada mediante protocolo, no Setor Compras e Licitações, 
situado na Rua Antonio Cesarino, 985- Centro- Campinas-SP, observados os 
prazos estabelecidos no subitem 8.2. 
 

8.3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “8.1" importará a 
decadência do direito de recurso e o Pregoeiro proporá à autoridade competente 
a homologação do procedimento licitatório; 
 
8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s) 
e homologará o procedimento licitatório. 
 
8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.6. A proposta escrita (conforme modelo do ANEXO III) será enviada 
juntamente com a documentação relativa à homologação. O original assinado 
deverá ser enviado para o endereço citado no subitem 8.2. 
 9. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 
 
9.1. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 
sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 
 
9.2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 
implicará: 
 

9.2.1. fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto 
em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo 
superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e 
reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e 
horário para a sua continuidade; 
 
9.2.2. durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances 
pelas licitantes, até o término do período estabelecido no Edital. 
 

9.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 
conclusão válida da sessão pública ou do certame. 
 
10. DAS CONDIÇÕES, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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10.1. As condições de execução, os prazos e as condições de pagamento seguirão, 
rigorosamente, conforme previsto no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
11 – DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Homologada a Licitação, a FUNDAÇÃO convocará a adjudicatária, no prazo 
previsto na Notificação, para assinar o Termo de Contrato cuja minuta integra este 
Edital (vide ANEXO V– MINUTA DE TERMO DE CONTRATO), sob pena de decair 
o direito ao contrato, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no 
subitem 12.2.  
 

11.1.1. É vedada a celebração de contrato pela FUMEC com pessoa jurídica na 
qual haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de 
parentesco com agente político ou Vereador de Campinas, nos termos do 
disposto no art. 7º do Decreto Municipal nº 17.437/11. Considera-se agente 
político o Chefe do Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou Diretor 
Presidente de entidades da Administração indireta, os secretários municipais, 
nos termos do art. 2º, inciso IV, do mesmo Decreto. 

 
11.1.2. O prazo para assinatura do TERMO DE CONTRATO poderá ser 
prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do 
prazo previsto neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser 
aceito pela FUNDAÇÃO. 

 
11.2. No ato da assinatura do TERMO DE CONTRATO deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 
 

11.2.1. Procuração ou Contrato Social. 
 
11.2.2. Cédula de identificação. 
 
11.2.3. Relação de números de telefones, aparelhos de rádio-chamada 
ou de qualquer outro meio de comunicação que permita a agilidade no 
contato para o atendimento. 
 
11.2.4. Termo de Ciência e Notificação (conforme ANEXO IV); 
 
11.2.5. Os prestadores de serviços (pessoa jurídica) não estabelecidos no 
Município de Campinas que prestarem serviços a tomadores estabelecidos neste 
município deverão apresentar o cadastro no CENE – Cadastro de Empresas 
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não Estabelecidas no Município de Campinas, junto à Prefeitura 
Municipal de Campinas.  

 
11.2.5.1.Caso o prestador de outro município não esteja cadastrado no 
momento da emissão da Nota Fiscal, independentemente de sua atividade, 
a empresa tomadora de serviço de Campinas, no caso a FUMEC, irá 
realizar a retenção de forma automática, lembrando que o cadastro no 
CENE deve ser realizado antes da emissão da Nota Fiscal.  
 
11.2.5.2.Esclarecemos que todas as informações necessárias para a 
realização do cadastro por parte dos Prestadores de Serviços estão 
disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Campinas no endereço: 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/issqn/inscricao_mobiliari
a/cene.php 
 

12. DAS PENALIDADES 
 
12.1. A Licitante que apresentar documentação inverossímil, praticar atos ilícitos ou 
falta grave, ou cometer fraude, será inabilitada ou desclassificada, sujeitando-se, 
ainda, segundo a gravidade da falta cometida, à aplicação das seguintes penalidades: 

 
12.1.1. suspensão temporária do direito de licitar com a FUMEC, bem como 
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
12.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 
12.1.3. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada 
poderá, após  decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida se a empresa ressarcir a FUMEC pelos prejuízos resultantes, e desde 
que cessados os motivos determinantes da punição.  
 

12.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, a 
não apresentação dos Memoriais no prazo estabelecido ou a não regularização da 
documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, a recusa em assinar o 
CONTRATO  ou não aceitar ou retirar o Instrumento Equivalente, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, ou a não comprovação da condição de ME ou EPP ensejarão 
a cobrança pela FUMEC, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% 
(trinta por cento) do valor total da proposta, lance ou oferta, sem prejuízo da 
aplicação da penalidade prevista no subitem 12.1.1.  

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/issqn/inscricao_mobiliaria/cene.php
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/issqn/inscricao_mobiliaria/cene.php
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12.3. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou 
parcial do CONTRATO, a CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa 
prévia, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 
e 87 da Lei 8.666/93 e Art. 7º da Lei 10.520/02) : 
  

12.3.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente. 
 
12.3.2. multa, nas seguintes situações: 

 
12.3.2.1. de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do CONTRATO, 
por dia de atraso na retirada da Ordem Fornecimento, até o quinto dia 
corrido do atraso, após o que, a critério da ADMINISTRAÇÃO, poderá 
ser promovida a rescisão unilateral do contrato; 
  
12.3.2.2. de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor 
da ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, 
ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento 
das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto 
dia corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser 
promovida a rescisão unilateral do CONTRATO; 
12.3.2.3. em caso de rescisão unilateral do CONTRATO pela 
Administração, decorrente do que prevê este subitem, ou de qualquer 
descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a 
defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do 
CONTRATO de acordo com a gravidade da infração.  
 

12.3.3. suspensão temporária  do  direito  de licitar e  contratar  com  a 
FUNDAÇÃO, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos. 

12.3.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 

12.3.4.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada 
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, 
requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO pelo 
prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da 
punição.  
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12.4. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas 
administrativa ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa 
CONTRATADA.  
 
12.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis. 
 
12.6. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a 
acarretar à FUNDAÇÃO. 
  
12.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que 
lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido 
por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos 
efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 
do Código Civil. 

 
13. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto. 

 
14. DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL  

14.1. Fica dispensada a garantia contratual, conforme faculta o artigo 56 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. O Edital estará disponível, para download, na página www.bec.sp.gov.br ou 
na página www.bec.fazenda.sp.gov.br 

15.2. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de 
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação. 
 
15.3. Quando todas as licitantes forem desclassificadas ou inabilitadas, poderá o 
Pregoeiro fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias para apresentação de outras 
propostas ou novas documentações escoimadas das causas que ensejaram o ato de 
desclassificação ou inabilitação. 
 
15.4. Da sessão será lavrada ata com a relação das empresas licitantes e todas as 
ocorrências que interessarem ao certame, conforme previsto no inciso XII do artigo 
14 do Regulamento do Pregão Eletrônico. 
 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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15.5. O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá promover diligências destinadas a 
elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, 
fixando prazos para atendimento.  
 
15.6. O Pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em pareceres 
emitidos por técnicos ou especialistas na matéria objeto desta licitação. 
 
15.7 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar 
esclarecimentos, informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

15.7.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e 
informações, será formulada em campo próprio do sistema, encontrado na 
opção EDITAL. 
 
15.7.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os 
esclarecimentos e informações prestados pelo Pregoeiro, no prazo de até 1 
(um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública.  
 
15.7.3. As consultas de que trata o subitem acima não constituirão, 
necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário do Pregão. 
 
15.7.4. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo 
licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em 
especial no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO V - MINUTA TERMO 
DE CONTRATO;  
 

15.8. A apresentação das Propostas implica a aceitação tácita e irrestrita 
pelo licitante de todas as condições estabelecidas no presente edital e em 
seus anexos 
 
15.9. Qualquer modificação no edital dar-se-á pelos sítios www.bec.sp.gov.br e 
www.fumec.sp.gov.br e por publicação, nos termos da legislação vigente. 
 
15.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 
questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 
Eletrônicas – DCC. 
 
15.11. O resultado final deste procedimento licitatório será divulgado por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município de Campinas. 
 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.fumec.sp.gov.br/
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15.12. As questões técnicas serão sanadas pelo servidor Sr. JULIO K. YOSHINO, 
Gestor Público da Área Administrativa e Financeira, autor do Termo de 
Referência, em atendimento ao    2º. Do Art. 4º, do Decreto Municipal nº. 
14.218/2003. 
 
15.13. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos 
obedecerá ao que se segue: 

 
15.13.1. O início da contagem de prazos será o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente ao da publicação do instrumento de convocação ou da notificação 
do interessado.  
 
15.13.2. Havendo publicação em dia não útil, considera-se a publicação como 
realizada no primeiro dia útil subsequente.  
 
15.13.3. Só se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na 
FUNDAÇÃO. 

 
15.14. Fica designado o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer 
questões judiciais oriundas deste Edital. 

 
 
 
 

Campinas, 17 de setembro de 2018.  
 
 
 
 

Julio K. Yoshino 
Gestor Administrativo Financeiro 

FUMEC/CEPROCAMP 
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DOCUMENTOS APENSADOS 
 
 
 
 

Anexo I – Termo de Referência; 
 

Anexo I-A – SEDE Projeto (Lote 1); 
 

Anexo I-B – CEPROCAMP Projeto (Lote 2  Folha 1); 
 

Anexo I-C – CEPROCAMP Projeto (Lote 2  Folha 2); 
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ANEXO I-D 
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA/ DECLARAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE 

 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva nas plataformas 
elevatórias das unidades FUMEC/CEPROCAMP, incluindo o fornecimento de materiais e 
equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços, conforme 
condições e especificações constantes dos ANEXO I, I-A, I-B e IC. 

MODALIDADE: ________________________ 

 Assinalar apenas 1(uma) Opção: 

 (__) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa 
__________________________________________________________________ 
visitou e tomou conhecimento das condições das unidades onde serão realizados os 
serviços, tomando ciência de todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços objeto da licitação epigrafada, em 
atendimento ao edital.  

Funcionário/representante da licitante que efetuou a visita: RG nº_______________, 

 

_____________________________________________________________________ 

 (__)Declaramos que a  empresa_______________________não efetuou a visita 
técnica no local onde serão estabelecidos os postos de portaria/controle de acesso, 
mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em 
conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.  

 

Campinas, _______de_______________ de______________ .  

 

Nome: _______________________________________________  

 

Assinatura:____________________________________________  

                           Profissional credenciado pela empresa  

____________________________________________________  

Servidor responsável da FUMEC (assinar quando houver visita técnica) 
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ANEXO II 
DECLARAÇÕES 
(Papel timbrado) 

A empresa _______________, endereço:______________, telefone(__)________, e-
mail________________________________, CNPJ _________________,  por seu 
representante legal, abaixo qualificado), declara que:  

a) não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), 
e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos; 

 
b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
 
c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de sujeição às 
penalidades previstas na legislação; 
 
d) Conhece o Edital e seus Anexos e se submete, incondicionalmente, à todas as suas 
especificações /instruções nele expressas, em especial as constantes do ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA 
 
e) Se vencedora, cumprirá fielmente as condições de prestação dos serviços 
detalhadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
f)Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, após a 
data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a documentação de habilitação 
original, bem como a nova Proposta Comercial, com os valores readequados, de 
acordo com o (s) preço (s) negociado (s) no pregão; 
 

g) (Se for cooperativa,) que possui registro perante a Organização das Cooperativas 
Brasileiras, ou a entidade estadual, se houver, nos termos do artigo 107 da Lei 
Federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971.__________________________. ____ de 
___________________, 2016 

____________________________________ 
                                      Nome: 
                                      Cargo:  
                                      RG 
                                     CPF         
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ANEXO III  
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(SOMENTE PARA ARREMATANTE) 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2018.   
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: FUMEC.2018.00000110-81 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva nas plataformas 
elevatórias das unidades FUMEC/CEPROCAMP, incluindo o fornecimento de materiais e 
equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços, 
conforme condições e especificações constantes dos ANEXO I, I-A, I-B e IC 
A ____________________________________ sediada na (endereço completo) 
apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as 
condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em referência. 
1.Proposta 

LT 
CÓD  
BEC 

DESCRIÇÃO QT 
VALOR 
LOTE 

1 148946 

Serviço de Manutenção Transportador 
Estacionário de Pessoas - Agrupamento de 

Preços Unitários para Pregão Eletrônico        
Lote 01 (Vide Edital) 

1 

  

2 148954 

Serviço de Manutenção Transportador 
Estacionário de Pessoas - Agrupamento de 

Preços Unitários para Pregão Eletrônico                
Lote 02 (Vide Edital) 

1 

  

TOTAL PROPOSTA   

2.Condições Gerais 
. Descrição dos Serviços, obrigações da CONTRATADA, condições de execução, 
Prazo e Condições de pagamento conforme disposto no  ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
.  Validade da proposta = 60 (sessenta) dias. 
 
3. Informar: 
. Banco n.º 
. N.º Agência 
. Nome da Agência 
. N.º Conta Corrente e o DV 
Local e data ______________ 
_______________________ 
Representante Legal 
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ANEXO IV 
MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2018.00000110-81 
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  
CONTRATADA: _________________________________ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza continuada de 
manutenção preventiva e corretiva nas plataformas elevatórias das unidades 

FUMEC/CEPROCAMP, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e 
adequados à execução dos serviços, conforme condições e especificações constantes dos ANEXO I, I-

A, I-B e IC. 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 048/2018 
Contrato  Nº: ____/2018. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 1. Estamos CIENTES de que: 

 a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 

dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Campinas, ___ de _________ de 2018. 
 

CONTRATANTE:  

Nome e Cargo: Solange Villon Kohn Pelicer-Presidente da FUMEC 
CPF: ___________________________ RG: _____________________________  

Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: _______________________________________  

E-mail institucional: solange.pelicer@campinas.sp.gov.br 
E-mail pessoal: solange.pelicer@uol.com.br 

Telefone(s):_______________________________________________________  

Assinatura: ____________________________________________________ 
CONTRATADA 

Nome e Cargo: ________________________________________________ 
CPF: ___________________________ RG: _____________________________  

Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo: _______________________________________ 
E-mail institucional: __________________________________ 

E-mail pessoal: _________________________________ 
Assinatura:___________________________________________ 

mailto:solange.pelicer@campinas.sp.gov.br
mailto:solange.pelicer@uol.com.br


 

 
  

 

 

 
Rua Antonio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 3519-4300 

 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

30 

ANEXO V 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DAS UNIDADES 
FUMEC/CEPROCAMP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E ADEQUADOS À EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA 
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA E A EMPRESA __________________________ 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.00000110-81 
Pregão Eletrônico n.º 048/2018 
Interessada: Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC 
  
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 57.500.902/0001-04, com sede na Rua Antonio Cesarino, 
985, Centro, CEP 13.015-291, Campinas, Estado de São Paulo, doravante designada 
simplesmente CONTRATANTE, devidamente representada por sua Presidente 
____________________, RG n.° _____________, CPF n.° _____________ 
e a EMPRESA ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.°_________ ___________________, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada por seu ___________________[CARGO 
E NOME], RG n.° _____________, CPF n.° _____________, têm, entre si, 
justo e avençado, celebrar por força do presente Instrumento de Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de natureza continuada de 
manutenção preventiva e corretiva nas plataformas elevatórias das unidades 
FUMEC/CEPROCAMP, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à 
manutenção e adequados à execução dos serviços, decorrente do Pregão Eletrônico  
n.º__/2018, objeto do processo administrativo em referência, com as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza 
continuada de manutenção preventiva e corretiva nas plataformas elevatórias das 
unidades FUMEC/CEPROCAMP, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos 
necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços, conforme condições e 
especificações constantes dos ANEXO I, I-A, I-B e IC, do Edital do Pregão e nas 
condições estabelecidas neste instrumento. 
 
SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇOS 
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2.1. Os Serviços deverão ser efetuados nos termos e condições descritos no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
2.2. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar a quantidade, descrição, preço unitário e 
preço total (igual ao da Nota de Empenho). 
 
TERCEIRA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO  
 
3.1.  O preço objeto do presente contrato é:(COPIAR DA PROPOSTA 
VENCEDORA) 

LT 
CÓD  
BEC 

DESCRIÇÃO QT 
VALOR 
LOTE 

1 148946 

Serviço de Manutenção Transportador 
Estacionário de Pessoas - Agrupamento de 

Preços Unitários para Pregão Eletrônico -   Lote 
01 (Vide Edital) 

1 

  

2 148954 

Serviço de Manutenção Transportador 
Estacionário de Pessoas - Agrupamento de 

Preços Unitários para Pregão Eletrônico 
Lote 02 (Vide Edital) 

1 

  

TOTAL PROPOSTA   

 
3.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, o valor total de 
R$_____________________  (_________________________). 
 
3.3. Estão incluídos nos preços todos os custos operacionais e os tributos que 
eventualmente incidam sobre eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas, 
não cabendo à CONTRATANTE nenhum custo adicional. 
 
QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas referentes ao presente Contrato no valor de R$ _____________ 
(_________________________________) serão empenhadas e processadas por 
conta de verba própria do orçamento vigente, devendo onerar a dotação 
orçamentária do exercício de 2018 sob os n.ºs_______________________________. 
 
QUINTA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO 
 
5.1. Fica dispensada a garantia contratual, conforme faculta o artigo 56 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
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SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1. A CONTRATANTE procederá ao pagamento nas seguintes condições: 
 

6.1.1. A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE a fatura referente 
ao fornecimento, que somente poderá ser emitida após a efetiva entrega do 
produto, a qual terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, para aceitá-la ou rejeitá-
la. 
 
6.1.2. a Nota Fiscal não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida a 
CONTRATADA   para  as  necessárias  correções,  com  as  informações  que 
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo 
anterior, a partir da data de sua reapresentação. 

 
6.1.3. a devolução da nota fiscal não aprovada pela FUMEC em hipótese 
alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação 
dos serviços. 
 
6.1.4. o pagamento deverá ser efetuado em 20 (vinte) dias corridos a 
contar da data de aprovação da Nota Fiscal pela CONTRATANTE. 
 
6.1.5. Todas as demais condições constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, que passa a ser parte integrante deste instrumento. 

6.2. A CONTRATADA deverá indicar em sua fatura o n.º, nome e endereço de sua 
Agência Bancária e o n.º da sua conta corrente para o respectivo pagamento. 

 

SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 

7.1.1. Não possuir administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo 
de parentesco com Agente Político ou Vereador de Campinas, em cumprimento 
A vedação do art. 7º do Decreto Municipal nº 17437/11; 

 
7.1.2. A CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá fazer constar da Nota Fiscal, 
o número do empenho, as especificações dos serviços e as respectivas 
quantidades.  

7.1.3. A CONTRATADA deverá emitir as Notas Fiscais em nome da Fundação 
Municipal para Educação Comunitária - FUMEC. 
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7.1.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do 
Contrato, as obrigações assumidas, relativas à habilitação e qualificação exigidas 
no procedimento licitatório, obrigando-se, também, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de processo de falência, de fato 
impeditivo da habilitação, e ainda, da penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei 
Federal n.º 8.666/1993.  

 
7.1.5. A CONTRATADA é a única responsável, em qualquer caso, por dano ou 
prejuízo que possa causar a terceiros, em decorrência do fornecimento dos 
serviços, objeto do presente processo, sem ensejar qualquer responsabilidade 
ou ônus para a FUMEC pelo ressarcimento ou indenizações devidas.  
 
7.1.6. É vedado à CONTRATADA, sem prévia e expressa autorização da 
FUMEC, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou o andamento do 
presente, ou divulgá-lo através da imprensa escrita ou falada, ou ainda, por 
qualquer outro meio de comunicação. No ato da autorização da divulgação ou 
reprodução de material, a FUMEC estabelecerá sua forma e conteúdo.  
 
7.1.7. Durante o prazo de vigência do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada 
a prestar os serviços ofertados, nas quantidades solicitadas pela FUMEC 
conforme cronograma encaminhado.  
 
7.1.8. responder por danos causados diretamente à administração ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
 

7.1.9. Todas as demais obrigações constantes do Edital e seus Anexos, em 
especial o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
8.1.  O presente contrato vigerá por 12(doze) meses, a contar da data de 
recebimento da ordem de início de serviço pela empresa contratada, podendo ser 
prorrogado em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
NONA - DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DA CONTRATANTE 
 
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
9.1.1. prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à 
execução dos serviços 
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9.1.2. expedir a Nota de Empenho; 

 
9.1.3. efetuar os pagamentos devidos, nos termos da cláusula sexta do 
presente instrumento. 
 

9.2. DOS DIREITOS: 
 

9.2.1. A CONTRATANTE terá os direitos detalhados no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA, parte integrante deste Instrumento. 

 

DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

10.1.  É vedada a subcontratação parcial ou total desse objeto. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
11.1. Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados 
e comprovados, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações 
assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, após apreciação de 
defesa prévia, ensejará a aplicação à mesma, segundo a gravidade da falta, nos 
termos dos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Art. 7º 
da Lei 10.520/02, das seguintes penalidades: 
 

11.1.1. advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca 
gravidade, para a qual tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 
 
11.1.2. multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, 
por dia de atraso na retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto 
dia corrido do atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser 
promovida a rescisão unilateral do contrato; 

 
11.1.3. multa de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor 
da ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, ou 
realizar o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento das obras 
ou serviço em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto dia corrido do 
atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a 
rescisão unilateral do contrato; 
 
11.1.4. em caso de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE, 
decorrente do que prevê este subitem, ou de qualquer descumprimento de 
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outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 
30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da 
infração. 
11.1.5. suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
CONTRATANTE, bem como impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, independentemente das multas cabíveis; 
 
11.1.6. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
11.1.6.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada 
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, 
requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO pelo 
prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da 
punição.  

 
11.2. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas 
administrativa ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa 
CONTRATADA.  
  
11.3. As penalidades previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.4 e 11.1.5 poderão ser 
aplicadas juntamente com as multas previstas neste item. 
  
11.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a 
acarretar ao CONTRATANTE. 
  
11.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que 
lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido 
por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos 
efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 
do Código Civil 
 
DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
12.1.Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que 
de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 
e completa fiscalização sobre a execução do contrato 
 

12.2. A CONTRATANTE designará um (a) servidor (a), fiscal deste contrato, nos 
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termos do Decreto Municipal nº 18.732 de 14/05/2015, a quem incumbirá o 
acompanhamento e o controle da execução do contrato, devendo fazer anotações e 
registros de todas as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados. 
12.3. A CONTRATADA aceitará todas as decisões, métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle adotados pela CONTRATANTE, obrigando-se a 
fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que 
esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 
 
12.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua 
execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a 
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
eventuais irregularidades na execução do objeto deste contrato não implicará em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos 
 

DÉCIMA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL E À PROPOSTA 
 
13.1. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o instrumento 
convocatório da licitação, propostas e ANEXOS. O presente Contrato vincula-se ao ato 
homologatório da licitação e à Ata da Sessão Pública de Fls. _____ a ______ do 
Processo Administrativo referenciado. 
DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
 
14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 
 
15.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas 
nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, a qual será 
processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. 
 
15.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da 
CONTRATANTE, ficarão assegurados à CONTRATADA os direitos elencados no 
artigo 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO 
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16.1. No recebimento e na aceitação do objeto desta licitação, serão observadas, no 
que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.° 
8.666/93 e suas alterações. 
 
16.2. As condições de recebimento dos serviços deverão seguir rigorosamente o 
exposto no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO  
 
17.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período inicial de 12(doze) 
meses. 
 
17.2. A CONTRATANTE não aceitará prestação dos serviços objeto da presente 
licitação, com preços divergentes dos constantes do CONTRATO e da PROPOSTA 
VENCEDORA. 
 
17.3. O reajuste será calculado, a partir do 2º ano, em conformidade com a 
legislação vigente, e de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

 

 

Onde: 

R = parcela de reajuste; 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato 
no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o 
mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de 
aplicação do reajuste. 

17.4. O reajuste dos preços será processado a cada período completo de 12 (doze) 
meses. 

17.5. A concessão do reajuste ficará registrada nos autos do processo, através de 
registro de apostilamento. 

 
DÉCIMA OITAVA - DA LICITAÇÃO 
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18.1. Para a prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, foi realizada 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº ____/2018 cujos atos encontram-se 
no Processo Administrativo referenciado, em nome da CONTRATANTE. 
 
DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
19.1. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, 
e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02 Lei Complementar Federal n.º 123/06, 
Lei Complementar nº 147/14 e Decretos Municipais 14.218/03,14.356/03 14.484/03, 
14.602/04 e 16.187/08 
 
VIGÉSIMA - DO FORO 
 
20.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o 
foro da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 

Campinas, ____ de ___________ de 2018 
 

CONTRATANTE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHA 1:                                 TESTEMUNHA 2: 
Nome                                                 Nome. 

RG                                                     RG 
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ANEXO VI 
MODELO DE ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 
 
ORDEM  DE SERVIÇO N.°  _____/2018    
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2018.    
PROCESSO ADMINISTRATIVO  N°: FUMEC.2018.00000110-81.    
INTERESSADO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
EMPRESA:.............................. 
INÍCIO DOS SERVIÇOS: ___/___/____ 
 
DADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
DATA: ___/___/_____ 
 
ENDEREÇO:           __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: periodicidade mensal, 20 (vinte) dias corridos 
contados a partir da data da fatura aceita pela FUMEC. 
 
NOTA DE EMPENHO N.º _________. 
 
Campinas, __ de _________ de 2.018. 
 
ass.: .............................. 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
 

 

Recebida em:___/___/___ 
 

__________________ 
Assinatura/Carimbo Contratada 
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1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA 

3. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza 

continuada de manutenção preventiva e corretiva nas plataformas elevatórias das unidades 

FUMEC/CEPROCAMP, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à 

manutenção e adequados à execução dos serviços, conforme edital e seus anexos. 

 

 

2.1. A contratação de empresa especializada para prestação dos serviços aqui descritos 

justifica-se diante da indisponibilidade de mão de obra especializada no quadro funcional 

desta Fundação que possam executá-los com celeridade, qualidade e requisitos técnicos que 

garantam o efetivo funcionamento do equipamento em questão. 

 

2.2. O objetivo principal deste procedimento licitatório é possibilitar a manutenção 

preventiva e corretiva, sob demanda, das plataformas elevatórias instaladas na sede da 

FUMEC e no CEPROCAMP Prefeito Antônio da Costa Campos, na cidade de Campinas-SP, 

garantindo condições de acessibilidade e segurança para a continuidade das atividades 

administrativas da Fundação, buscando a maior economicidade e o menor impacto ambiental 

possível, manutenções estas que não demandem projeto técnico. 

 

2.3. A vigência da garantia das plataformas elevatórias depende da manutenção periódica 

dos equipamentos por empresa especializada autorizada pela fabricante. 

 

 

3.1. Os serviços serão realizados: 

 
3.1.1. Lote 01: na sede FUMEC, sito à Rua Antônio Cesarino 985 – Centro – CEP 

13015-291 – Campinas/SP. 

 

3.1.2. Lote 02: no CEPROCAMP Prefeito Antônio da Costa Santos, sito à Av. 20 de 

Novembro, 145 – Campinas/SP. 
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5. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

 
 

ITEM 
CÓDIGO 

BEC 
DESCRIÇÃO QTDE 

 
Lote 01 

 
148946 

Serviço de Manutenção Transportador Estacionário de 

Pessoas - Agrupamento de Preços Unitários para Pregão 

Eletrônico - Lote 01 (Vide Edital) 

 
01 

 
Lote 02 

 
148954 

Serviço de Manutenção Transportador Estacionário de 

Pessoas - Agrupamento de Preços Unitários para Pregão 

Eletrônico - Lote 02 (Vide Edital) 

 
01 

 

 

LOTE 01 

 
5.1. No prédio-sede da FUMEC, a plataforma encontra-se instalada entre os dois 

pavimentos (térreo e 1º andar). 

 

5.2. A plataforma elevatória do prédio-sede da FUMEC é do tipo vertical, marca Ortobras, 

composta basicamente de: 

 

5.2.1. Caixa de Corrida (poço do elevador): 
 

Percurso: 4500 mm 

Correntes de tração: Dois, do tipo 50/1 R 

Diâmetro da engrenagem de desvio: 111 mm (21 dentes) 

Freios: Tipo instantâneo e acionamento cunha 

Guias: Tipo T75 
 

5.2.2. Cabina com acessos por lados adjacentes: 
 

Portas tipo pavimento: Duas, a 90° entre si, no térreo e no 1º andar 

Largura livre da cabina: 1100 mm 

Profundidade livre da cabina: 1400 mm 

Capacidade de carga máxima: 250 Kg 
 

5.2.3. Quadro de Comando: 
 

Tensão: 220 V 

Corrente: 5,9 A 

Frequência: 60 Hz 
 

5.2.4. Casa de Máquinas (CM) externa; 
 

Acionamento: Hidráulico 

Vazão da bomba: 3.2 litros por minuto 

4. DESCRIÇÃO BEC 
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Pressão de trabalho: 80 bar 

Potência: 1 CV (750 W) 

Reservatório de óleo: 8 litros 

Nível de ruído: 64,5 dB 
 

5.2.5. Cilindro hidráulico: 
 

Diâmetro da haste: 50 mm 

Pressão Máxima de Trabalho: 90 bar 

 
 

 
LOTE 02 

 
5.3. No CEPROCAMP Prefeito Antônio da Costa Campos, a plataforma elevatória encontra- 

se instalada no pátio externo do andar térreo. 

 

5.4. A plataforma elevatória do CEPROCAMP Prefeito Antônio da Costa Santos é do tipo 

vertical, marca Belsan Elevadores, composta basicamente de: 

 

5.4.1. Caixa de Corrida (poço do elevador): 
 

Percurso: 5140 mm 

Estrutura: Metálica tubular com quatro colunas de 100mm 

Guias: Tipo T82 Monteferro 
 

5.4.2. Cabina com acessos sobrepostos à frente: 
 

Portas tipo pavimento: 
Duas, sobrepostas entre si, no térreo e no 

1º andar 

Largura livre da cabina: 900 mm 

Profundidade livre da cabina: 1400 mm 

Capacidade de carga máxima: 250 Kg 
 

5.4.3. Quadro de Comando: 
 

Tensão: 220 V 

Tipo: Micro WT-PLT-HD 

Fabricante: WT Comandos Eletrônicos 
 

5.4.4. Casa de Máquinas (CM) externa; 
 

Acionamento: Hidráulico 

Potência: 1,5 HP (1125 W) 
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6.1. Os serviços de Manutenção Preventiva, que buscam prevenir a ocorrência de quebras 

e defeitos nas instalações das plataformas elevatórias, mantendo-a em perfeito estado de uso, 

de acordo com projetos, manuais, normas técnicas do fabricante, de segurança e de 

acessibilidade, consistem na execução, pela CONTRATADA, de procedimentos rotineiros 

estabelecidos no Plano de Manutenção, mediante, no mínimo, 1 (uma) visita obrigatória 

mensal. 

 

6.1.1. Todos os equipamentos deverão ser submetidos à rotina citada nesse item, 

dentro do período mensal. 

 

6.1.2. Caso necessário, a CONTRATADA deverá agendar novas visitas, quantas 

forem necessárias, para que nenhum componente do equipamento reste desatendido 

no período de 1 (um) mês. 

 

6.1.3. Cabe à LICITANTE julgar a quantidade de visitas e/ou equipes necessárias ao 

atendimento de todo o sistema, devendo considerar os custos na formulação da 

proposta comercial. A LICITANTE, interessada em obter mais detalhes técnicos acerca 

das características dos equipamentos, poderá fazê-lo mediante a visita técnica. 

 

6.2. Os serviços de Manutenção Preventiva deverão ser realizados nas datas previamente 

programadas pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com a periodicidade fixada no Plano de 

Manutenção, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 17:00 horas. 

 

6.3. A CONTRATADA deverá prever em seus custos a execução dos serviços em horários 

noturnos, em finais de semana, ou em outros horários a critério da fiscalização, sempre que 

necessário para minimizar interferências nas atividades regulares dos edifícios. 

 

6.4. A CONTRATADA deverá executar a primeira manutenção preventiva no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato. 

 

6.5. Os serviços de Manutenção Corretiva, eventuais ou emergenciais, demandados pela 

CONTRATANTE tantas vezes que se comprovar serem indispensáveis, tratam da execução dos 

6. CONDIÇÕES GERAIS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
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trabalhos necessários e suficientes para a imediata correção de defeitos e anormalidades nas 

plataformas elevatórias, a fim de que seja retomada sua utilização de forma segura e eficiente, 

devendo ser preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 

17:00 horas. 

 

6.5.1. No caso de serviços de Manutenção Corretiva para a solução de 

anormalidades eventuais, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da 

CONTRATANTE, iniciar os procedimentos corretivos no prazo máximo de até 3 (três) 

horas. 

 

6.5.2. No caso de serviços de Manutenção Corretiva Emergencial relativa a 

acidentes de qualquer natureza, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da 

CONTRATANTE, adotar urgentes providências no sentido de sanar o problema em até 

1 (uma) hora. 

 

6.5.3. Caso a CONTRATADA não promova o devido atendimento nos prazos 

fixados, fica a CONTRATANTE autorizada a contratar os necessários serviços de OUTRA 

EMPRESA e a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato o isente 

da aplicação de sanção contratual ou provoque, para a CONTRATANTE, qualquer perda 

de garantia dos equipamentos e materiais pertencentes às plataformas elevatórias. 

 

6.5.4. A requisição de serviços de Manutenção Corretiva, eventuais ou 

emergenciais poderá ser formalizada por meio de comunicação verbal (telefone) ou 

escrita (ofício, fax, mensagem eletrônica, etc.). 

 

6.6. Os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva executados e os materiais 

empregados deverão obedecer rigorosamente: 

 

a) às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 

transporte e armazenagem de produtos; 

b) às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 

 
c) às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), em especial a: 
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c).1. ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

 

c).2. ABNT NBR 15655-1/2009 - Plataformas de elevação motorizadas para 

pessoas com mobilidade reduzida - Requisitos para segurança, dimensões e operação 

funcional - Parte 1: Plataformas de elevação vertical (ISO 9386-1, MOD); 

 

c).3. ABNT NBR ISO 9386-1 - Plataformas de elevação motorizadas para pessoas 

com mobilidade reduzida - Requisitos para segurança, dimensões e operação 

funcional. 

 

c).4. ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à 

pessoas com mobilidade reduzida - Requisitos de segurança para construção e 

instalação. 

 

c).5. ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de segurança para a construção e 

instalação de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da 

segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de 

passageiros e cargas. 

 

c).6. ABNT NBR NM 313:2008 - Elevadores de passageiros – Requisitos de 

segurança para construção e instalação - Requisitos particulares para acessibilidade 

das pessoas, incluindo pessoas com deficiência. 

 

d) às disposições legais federais e distritais pertinentes; 

 
e) aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto; 

 
f) às normas técnicas específicas, se houver; 

 
g) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor 

complementar os temas previstos por essas; 

h) à NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

 
i) à NR 8 – Edificações 

 
j) à NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
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k) à NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

 
l) à NR-23: Proteção Contra Incêndios; 

 
m)à Resolução CONFEA nº 425/98 (ART). 

 
6.7. Na execução das rotinas dos serviços de manutenção das plataformas elevatórias, a 

CONTRATADA deve: 

 

6.7.1. Observar estritamente as recomendações dos fabricantes e as instruções 

constantes de normas técnicas indicadas para a elevação da vida útil e melhoria do 

rendimento da plataformas. 

 

6.7.2. Zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos 

de corrosão, instalação de acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura 

e revestimentos protetores. 

 

6.7.3. Manter um responsável técnico habilitado durante toda a execução do 

contrato. 

 

6.7.4. Implantar e manter um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. 

Este Plano deve conter a descrição das atividades a serem desenvolvidas, as 

recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de 

emergência, para a garantia da segurança da plataformas elevatórias, conforme 

descrito nas normas NBR 9050:2015, NBR 15655-1/2009 da ABNT e similares. 

 

6.7.5. Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta 

ou indireta deste serviço. 

 

6.7.6. Manter disponível o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC; 

 
6.7.7. Divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, 

operação e controle em relatórios mensais. 

 

6.8. A CONTRATADA deverá alocar profissionais altamente especializados para o 

desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a 
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substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que 

seja benéfico ao desenvolvimento dos serviços. 

 

6.9. Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela CONTRATADA, sob sua 

responsabilidade técnica e financeira, na presença da FISCALIZAÇÃO, ficando a aceitação final 

condicionada à comprovação da efetiva realização das rotinas relativas à Manutenção 

Preventiva programada, assim como, na hipótese de Manutenção Corretiva, ao 

restabelecimento do uso das plataformas elevatórias. 

 

6.10. Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA deverá utilizar 

somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a 

utilização de substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou 

que venham causar danos ou corrosões nas plataformas elevatórias. 

 

6.11. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 

execução. 

 

6.12. A CONTRATADA deverá registrar, no prazo máximo de 7 (sete) dias da assinatura do 

contrato, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente, a devida Anotação 

de Responsabilidade Técnica pelos serviços objeto das presentes especificações, em nome 

do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) em sua habilitação técnica. 

 

6.13. Para a prestação dos serviços de manutenção objeto destas especificações, caberá a 

CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos e ferramentas necessários, usar mão de 

obra idônea e obter materiais necessários em quantidade suficiente e de reconhecida 

qualidade, de forma a assegurar o progresso satisfatório aos serviços e a conclusão destes nos 

prazos fixados. 

 

6.14. A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 

subempreiteiros etc. 
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6.15. No caso de execução de serviços que provoquem alterações nas plantas em relação ao 

projeto original, a CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos 

modificados, entregando à FISCALIZAÇÃO os respectivos "as built". 

 

6.16. Se, para viabilizar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar pareceres e 

desenhos técnicos de execução, deverá fazê-los às suas expensas exclusivas e submetê-los à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

6.17. Os desenhos técnicos de execução, se necessários, deverão ser entregues por partes, 

de acordo com as prioridades, em função dos cronogramas, em duas vias, sendo uma delas 

devolvida a CONTRATADA após análise. Os serviços contidos nesses desenhos não poderão 

ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 

 

6.18. A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 

para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem 

interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam 

localizadas nas proximidades da CONTRATANTE. 

 

6.19. A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE e terceiros por atos, falhas ou 

omissões suas. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou 

danos e indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira 

responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte 

da CONTRATANTE. 

 

6.20. A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor 

perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público 

ou privado, adjacente a CONTRATANTE. Também providenciará toda e qualquer sinalização 

e/ou isolamento das áreas de serviço. 

 

6.21. A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas onde realizarem serviços 

permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local 

apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de detritos e sobras 

de material tão logo conclua as operações relativas ao serviço executado. 
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6.22. A remoção de todo entulho eventualmente produzido pelos serviços de Manutenção 

Preventiva e Corretiva das plataformas elevatórias será de responsabilidade da CONTRATADA, 

devendo arcar exclusivamente com o correspondente custo sem ônus adicional para a 

CONTRATANTE. 

 

6.23. Os padrões de acessibilidade e de segurança a serem providenciados pela 

CONTRATADA aos usuários das instalações da CONTRATANTE serão, no mínimo, os 

determinados pelo Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério 

dos Direitos Humanos. 

 

6.24. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 

CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais 

pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações, 

movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções 

exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

 

6.25. O representante da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por esta terão livre acesso 

aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou 

fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que nas dependências da 

CONTRATADA. 

 

6.26. No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, prejudicar 

áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando-as em 

conformidade com o seu estado original. 

 

6.27. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos 

existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA 

deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e 

modificações. 

 

6.28. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 

acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e 

pela destruição ou danificação até à aceitação pela FISCALIZAÇÃO. 
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6.29. A CONTRATADA arcará com todas as despesas decorrentes de acidentes e danos 

causados aos móveis, equipamentos, instalações, nos locais onde estiverem sendo executados 

os serviços. 

 

6.30. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA qualquer dano em material ou 

equipamento do prédio, danificado por descuido ou imperícia de seu pessoal na obra, ou por 

qualquer acidente provocado pela CONTRATADA dentro das dependências do edifício. 

 

6.31. A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão 

e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os diários de 

manutenção, controles de acesso e de presença dos prestadores de serviço e controles de 

emprego de materiais ou outros. 

 

6.32. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

 

6.33. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização, por escrito, para prévia autorização 

e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando houver a necessidade de 

trabalhos extraordinários após o horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem 

ônus adicional à FUMEC 

 

6.34. A CONTRATADA deverá retirar dos serviços qualquer empregado que, a critério da 

Fiscalização, tenha demonstrado conduta inadequada ou incapacidade técnica, substituindo- 

o no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

6.35. A CONTRATADA deverá manter seus funcionários devidamente uniformizados e 

identificados com crachá, contendo foto, nome e número de registro e portado visivelmente. 

 

6.36. A inobservância das presentes especificações técnicas implicará a aceitação parcial ou 

recusa total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer a parcela ou objeto integral 

recusado sem direito à indenização. 
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7.1. A Manutenção Preventiva das instalações tem por objetivo antecipar-se, por meio de 

ensaios e rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos 

equipamentos e instalações ou desuso. 

 

7.2. Segue abaixo a especificação das rotinas periódicas relativas à MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA que deverão ser realizadas pela CONTRATADA, com base na NBR 15655-1/2009 

e nas características técnicas das plataformas elevatórias: 

 

7.2.1. Periodicamente verificar e, se necessário, ajustar, corrigir, substituir, reparar 

e/ou providenciar: 

 

7.2.1.1. As corrediças das guias ou roldanas dos cursores, assegurando uma 

operação silenciosa e mantendo as guias adequadamente lubrificadas; 

 

7.2.1.2. Os cabos de aço e todos os dispositivos de segurança e reguladores, 

eliminando os eventuais defeitos mecânicos; 

 

7.2.1.3. Fixações estruturais e funcionais dos equipamentos e entre eles e 

os respectivos edifícios onde se encontram instalados. 

 

7.2.1.4. Medir a tensão elétrica dos cabos condutores dos alimentadores 

elétricos dos elevadores, mantendo o equilíbrio entre as fases do sistema de 

ligação trifásico; 

 

7.2.1.5. Testar intercomunicador/interfone e sistema de alarme; 

 
7.2.1.6. As sapatas das portas dos elevadores, substituindo-as quando 

danificadas; 

 

7.2.1.7. As portas dos elevadores, alinhando-as quando necessário; 

 
7.2.1.8. As lâmpadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos, e 

lâmpadas sobre cabines; 

7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
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7.2.1.9. Todas as peças e lâmpadas que compõem as botoeiras; 

 
7.2.1.10. Sistema de ventilação eletromecânica existente na cabine de cada 

elevador; 

 

7.2.1.11. O exaustor na casa de máquina; 

 
7.2.1.12. Motor CC/CA: 

a) Fazer remoção dos resíduos de carvão e poeira das escovas e 

porta-escovas; 

b) Movimentar as escovas de carvão no interior dos seus porta- 

escovas;  
c) Fazer remoção da poeira acumulada e do óleo vazado; 

d) Verificar vazamentos e o nível do óleo, completando-o, se 

necessário; 

e) Ajustar a altura dos porta-escovas em relação à superfície de 

contato dos coletores; 

f) Ajustar a superfície de contato dos coletores que 

apresentarem faiscamento na trepidação e/ou trepidações excessivas; 

g) Verificar desgastes em coletores; 

h) Manter limpos e desimpedidos os espaços físicos da casa de 

máquinas instalada no edifício, informando ao CONTRATANTE a existência 

de irregularidades, quando houver; 

 

7.2.1.13. Freios: 

a) Remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo 

de óleo e graxa; 

b) Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da 

superfície de contato dos tambores de freio; 

c) Verificar a livre movimentação do freio da máquina de tração; 

d) Verificar sapata, lona, tambor, pino, disco, pressão de mola, 

entre outros; 

e) Verificar freios de segurança; 

 
7.2.1.14. Quadro de Comando: 

a) Fazer remoção da poeira e aplicação de fina camada de óleo 

com querosene na estrutura externa dos quadros; 
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b) Verificar e ajustar, se necessário, os temporizadores, relés, 

chaves com mau contato, relés de cola, relés de carga dos geradores e 

circuitos de proteção; 

c) Efetuar teste dos hardwares de controle através de software 

de controle. 

 

7.2.1.15. Andares: 

a) Fazer a remoção de todo o material depositado sobre as 

barras chatas de ferro (apoio das carretilhas) e aplicação de fina camada de 

óleo com querosene; 

b) Proceder à limpeza, em toda a extensão, das soleiras, das 

roldanas e dos trincos, procedendo-se à lubrificação dos eixos; 

c) Ajustar qualquer folga excessiva nos roles excêntricos das 

suspensões das folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos; 

d) Verificar o funcionamento dos botões de chamada e 

indicadores de direção. 

e) Verificar os sinalizadores de pavimento, gongos e fontes; 

f) Verificar as placas em braile com indicação de andar, 

substituindo quando necessário; 

g) Instalar placas de aviso, sempre que necessário, conforme 

legislação vigente. 

 

7.2.1.16. Cabine: 

a) Fazer a remoção do lixo acumulado em toda a extensão das 

soleiras; 

b) Remover toda a poeira das faces externas das portas, 

aplicando, em seguida, fina camada de óleo com querosene; 

c) Remover todo o material depositado nas suspensões, 

aplicando, em seguida, fina camada de óleo, enxugando todo o excesso; 

d) Proceder à limpeza geral das barras articuladas e aplicação de 

óleo fino nas articulações; 

e) Fazer remoção da poeira das grades de ventilação; 

f) Remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicação de 

fina camada de óleo com querosene, enxugando o excesso; 

g) Fazer remoção da poeira dos ventiladores e exaustores, bem 

como a lubrificação das buchas; 

h) Liberar o dispositivo de desengate para aplicação de fina 

camada de óleo; 

i) Verificar a partida, a parada e o nivelamento do carro, a 

abertura e fechamento das portas, o funcionamento das botoeiras, 
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sinalizadores e luz de emergência, a graxa dos conjuntos operadores das 

portas, o funcionamento dos aparelhos de comunicação. A sapata de 

segurança e a fotocélula. 

j) Realizar limpeza dos painéis, espelhos e botoeiras com álcool 

etílico;  
k) Checar sinalização; 

l) Checar nivelamento, aceleração e retardamento; 

m) Verificar rampa, coxins e polias, realizando limpeza e 

lubrificação. 

n) Verificar as placas em braile com indicação de andar, 

substituindo quando necessário; 

o) Instalar placas de aviso, sempre que necessário, conforme 

legislação vigente; 

p) Verificar limites sobre a cabina; 

q) Lubrificar guias da cabina, guias de contrapeso e polia; 

r) Realizar limpeza geral, no teto da cabina; 

s) Verificar sensores de poço e equalização dos cabos de tração 

sobre a cabina; 

t) Substituir lâmpadas, starters e reatores existentes nos 

elevadores. 

 

7.2.1.17. Contrapesos: 

a) Fazer a remoção da poeira da suspensão, aplicando, em 

seguida, fina camada de óleo com querosene nos materiais ferrosos; 

b) Ajustar a folga excessiva entre as corrediças deslizantes. 

 
7.2.1.18. Poço/para-choque: 

a) Proceder à limpeza geral; 

b) Verificar o nível de óleo, completando-o, se necessário; 

c) Verificar o aperto das porcas das braçadeiras de apoio; 

d) Verificar integridade dos para-choques 

e) Impermeabilizar o poço dos elevadores, quando necessário; 

f) Testar chave de proteção. 

 
7.2.1.19. Cabos de aço: 

a) Ajustar as tensões dos cabos de tração e compensação. 

b) Verificar os cabos de aço e todos os dispositivos de 

segurança e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecânicos. 

 

7.2.1.20. Polias de compensação e tensoras: 
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a) Ajustar a distância da polia de compensação ao piso do 

contato elétrico e o prumo e a distância da polia tensora ao piso. 

 

7.2.1.21. Fita Seletora 

a) Ajustar a folga entre os contatos fixos e os cones (meias-luas); 

b) Ajustar as distâncias entre as molas pick-ups e os rebites de 

metal. 

 
7.2.1.22. Portas de pavimentos de paradas e da cabine: 

a) Testar carretilhas, garfos, perfil, trincos, fechos, entre outros; 

b) Verificar barra de portas; 

c) Verificar alinhamento; 

d) Verificar as sapatas das portas dos elevadores, substituindo- 

as quando danificadas; 

e) Verificar borrachas das portas, substituindo quando 

necessário; 

f) Verificar ilhóses, substituindo-os quando necessário; 

g) Checar desgastes, quebras, cabos, cordões de nylon, 

cordoalha, ganchos da porta, entre outros, consertando os defeitos, se 

houver. 

 

7.2.1.23. Casa de Máquinas: 

a) Checar contatores, relés, disjuntores, quadros elétricos, 

entre outros; 

b) Verificar painéis de comando e seus componentes, placas 

microprocessadas e transformadores; 

c) Testar limites de autuação superior e inferior; 

d) Inspecionar comandos e relés de segurança; 

e) Inspecionar os exaustores. 

f) Inspecionar contatos e lâminas dos painéis; 

g) Realizar limpeza do piso, equipamentos, aparelho seletor, 

entre outros; 

h) Testar contatos e realizar limpeza e lubrificação do limitador 

de velocidade. 

 

7.2.1.24. Caixa de elevador: 

a) Testar botoeira de manobra; 

b) Limpeza geral do teto da cabina e do contrapeso; 

c) Checar equalização dos cabos de tração; 

d) Lubrificar guias da cabine, guias de contrapeso e polias. 
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7.2.1.25. Operador de porta 

a) Limpeza geral; 

b) Checar movimentação, recolhimento e arraste das rampas; 

c) Verificar alinhamento, faceamento, livre movimentação e 

folha da porta; 

d) Verificar correia, corrente, cabinho de aço, roldanas, 

excêntrico, corrediça, entre outros. 

 

7.2.1.26. Serviços necessários para o perfeito funcionamento dos 

elevadores, bem como seus acessórios, componentes eletrônicos, elétricos, 

mecânicos e hidráulicos, necessários à colocação dos equipamentos em 

condições normais, na recuperação e/ou substituição dos itens relacionados 

abaixo: 

 
escovas; 

a) Máquina de tração, rolamentos, freio, gerador, coletor e 

 
b) Limitador de velocidade; 

c) Bobinas; 

d) Relês, conjuntos eletrônicos, chaves e contatores, 

microprocessador, módulo de potência, cabos de aço e elétricos, aparelho 

seletor, fita seletora, cavaletes, polia de tração, polia de desvio, limites, para 

choques, guias, fixadores e tensores, armação de contra peso e cabina, 

coxins, freio de segurança, carretilhas de porta, trincos, garfos, rampas 

mecânicas, e eletromagnéticas, operador elétrico, lambda, conjunto 

motobomba hidráulica, pistão hidráulico, correias e correntes. 

 

7.2.1.27. Apresentação de Plano de Manutenção, Operação e Controle – 

PMOC, conforme Cronograma (ver ABNT NBR 15.597), o qual deverá ser 

obedecido pela CONTRATADA, mas que poderá ser modificado pelo 

CONTRATANTE mediante comunicação prévia e de acordo com seus 

critérios e necessidades. 

 

7.2.1.28. O Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC deverá ser 

apresentado em até 5 (cinco) dias úteis após o início da vigência do contrato, 

ou seja, da emissão da Ordem de Serviço. 

 

7.2.1.29. Salvo as visitas técnicas de emergência, para atendimento de 

panes ou correção de avarias, as de rotina (mensais e semestrais) deverão 

ser realizadas obedecendo ao Plano de Manutenção, Operação e Controle – 

PMOC. 
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8. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

7.2.2. Semestralmente verificar, e se necessário, ajustar, corrigir, substituir, 

reparar e/ou providenciar: 

 

7.2.2.1. Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabine e de 

contrapeso; 

 

7.2.2.2. Verificar e, se necessário, corrigir a velocidade dos motores de 

tração à CC/CA a plena carga, meia carga e vazio; 

 

7.2.2.3. Acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de 

desarme; 

 

7.2.2.4. Testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotação. 
 
 

 

8.1. A Manutenção Corretiva deverá ser prestada pela CONTRATADA, mediante chamado 

telefônico ou solicitação escrita (e-mail, ofício etc), dentro das seguintes condições: 

 

8.1.1. O atendimento do chamado para manutenção corretiva deverá ser prestado 

em até no máximo 3 (três) horas contados da efetivação do chamado técnico, para 

casos de anormalidades eventuais. 

 

8.1.2. A resolução do defeito não poderá ultrapassar o período de 24 (vinte e 

quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado técnico, devendo a 

plataformas elevatórias estarem em perfeito funcionamento após o referido período. 

 

8.1.3. O atendimento que, após a intervenção técnica, apresentar o mesmo 

defeito dentro do prazo de 1 (uma) hora, será considerado não concluído, ou seja, 

como chamada não atendida. 

 

8.1.4. Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, em qualquer dia da 

semana e em qualquer horário, diurno ou noturno, o prazo máximo de atendimento, 

após a chamada, deverá ser de 60 (sessenta) minutos. 

 

8.1.4.1. Caso a empresa CONTRATADA não tenha um posto avançado 
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9. MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS 

 

próximo ao local da prestação de serviços e/ou condições para efetuar o 

atendimento dos chamados de emergência dentro do prazo de 60 (sessenta) 

minutos, ela deverá imediatamente comunicar este fato ao Diretor ou 

Supervisor Administrativo da Unidade onde se encontra o equipamento 

avariado, que solicitará ao Corpo de Bombeiros os trabalhos necessários 

para o resgate do(s) usuário(s) preso(s) no interior da cabine do elevador ou 

providenciar o devido socorro ao(s) indivíduo(s) acidentado(s). 

 

8.1.4.2. Se a impossibilidade de atendimento ao chamado de emergência 

dentro do prazo de 60 (sessenta) minutos for comunicada imediatamente 

pela CONTRATADA, esta não sofrerá penalidades por descumprimento do 

Contrato, mas, deverá arcar com eventuais prejuízos que a operação de 

resgate e/ou de socorro causar à Administração ou a terceiros. 

 

8.1.5. Na ocorrência de pessoas presas, após 60 (sessenta) minutos da primeira 

chamada, caso não tenha sido iniciada a liberação, o CONTRATANTE reserva-se no 

direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a empresa CONTRATADA 

responsável por ressarcir quaisquer prejuízos causados pelos atos necessários para 

livrar os passageiros. 

 

8.1.6. Quando do início da prestação dos serviços deverá ser emitido em, no 

máximo, 10 (dez) dias úteis um LAUDO DE VISTORIA para as plataformas elevatórias, 

no qual deverá constar descrição detalhada do estado (situação das peças, questões 

técnicas e de segurança, entre outros dados relevantes) em que estas se encontram. 

 

8.1.7. Quando do término da vigência do contrato, a empresa CONTRATADA 

deverá emitir, em no máximo 10 (dez) dias úteis antes de sua conclusão, um LAUDO 

semelhante ao do item anterior. 

 

 

9.1. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e 

testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim 
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de assegurar a prestação dos serviços de manutenção ora licitados, devendo, 

obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no preço do serviço os correspondentes custos. 

 

9.2. A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas dependências da 

CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que durar o serviço executado. Tão logo 

este seja concluído, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a retirada dos 

remanescentes. 

 

9.3. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para a FUMEC, ou as instalações por ela 

executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com 

autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 

 

9.4. As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por equipamentos, 

materiais, instalações ou assemelhados da CONTRATADA de forma a não prejudicar o 

desenvolvimento dos serviços de outros contratados que acaso poderão estar trabalhando 

concomitantemente. 

 

9.5. Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais ficará a cargo da 

CONTRATADA. 

 

9.6. Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer pagamento 

adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a viabilizar os trabalhos dos 

profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, bem como imprescindíveis à 

execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar 

condicionados, tais como álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões, 

vaselina, estopas, panos, Bombril, utensílios e produtos químicos de limpeza, graxas e 

desengraxantes, desencrustantes, produtos antiferrugem, WD40, solventes, materiais de 

escritório, fitas isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, epóxi, 

colas Araldite e SuperBonder, Durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas 

de aço e nylon, massa de vedação, material de soldagem, brocas, oxigênios, nitrogênio, 

acetileno e outros similares. Desse modo, a CONTRATADA deverá incluir no preço dos serviços 

os correspondentes custos. 
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9.7. A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá fornecer, sem fazer 

jus a pagamento adicional, os MATERIAIS DE REPOSIÇÃO previstos na manutenção preventiva. 

Desse modo, a CONTRATADA deverá considerar, na sua proposta de preço, os 

correspondentes custos. 

 

9.8. MATERIAL DE REPOSIÇÃO, no caso das presentes especificações, compreende peças, 

componentes e materiais para o conserto, recomposição e readequação dos equipamentos e 

instalações dos equipamentos. 

 

9.9. Correrá por conta da CONTRATANTE os MATERIAIS DE REPOSIÇÂO e demais peças não 

abrangidas pelos itens 9.6 e 9.7. 

 

9.10. Os custos com a instalação de materiais, inclusive os citados no item 9.9, deverão 

correr por conta da CONTRATADA, não podendo cobrar “serviços extras” e/ou alterar a 

composição dos preços unitários. 

 

9.11. Todos os MATERIAIS DE REPOSIÇÃO a serem empregados nos serviços deverão ser 

novos, do mesmo fabricante dos originais, e compatíveis com as especificações técnicas, 

sujeitos ao exame e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

9.12. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação 

de informações, por escrito, do local de origem dos MATERIAIS DE REPOSIÇÃO ou de 

certificado de ensaios que comprovem a qualidade destes. Os ensaios e as verificações que se 

fizerem necessários serão providenciados pela CONTRATADA, representando ônus de sua 

exclusiva responsabilidade, não sendo, por consequência, objeto de pagamento adicional por 

parte da CONTRATANTE. 

 

9.13. As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da 

CONTRATANTE, devendo, por ocasião do término dos respectivos trabalhos, serem entregues 

pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO. 
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 10. PREPOSTO DA CONTRATADA  
 

10.1. A CONTRATADA deverá manter PREPOSTO junto à FUMEC, aceito pela fiscalização, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre 

que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração de que deverá constar o 

nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua 

qualificação profissional. 

 

10.2. O PREPOSTO, uma vez indicado pela empresa e aceito pela FUMEC, deverá apresentar- 

se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para 

firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro 

de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do 

contrato. 

 

10.3. A empresa orientará o seu PREPOSTO quanto à necessidade de acatar as orientações 

da FUMEC, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina 

do Trabalho. 

 

 11. VISITA TÉCNICA  
 

11.1. A LICITANTE poderá realizar visita ao local objeto desta Licitação para tomar 

conhecimento das especificidades do local, onde receberá o Atestado de Visita 

Técnica/Declaração de Responsabilidade, emitido pela FUMEC, comprovando que o 

representante da licitante visitou o local escopo desta licitação. 

 

11.2. A LICITANTE poderá realizar quantas visitas técnicas forem necessárias. Nelas, os 

responsáveis designados pela empresa deverão observar as condições do local onde será feita 

a manutenção das plataformas elevatórias, conhecer os acessos e identificar as restrições e 

dificuldades do local, podendo acessar os documentos técnicos a serem disponibilizados para 

o correto desenvolvimento do serviço, de modo a obter, para sua utilização e por sua exclusiva 

responsabilidade, toda informação para elaboração de sua proposta. 
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11.3. A visita, caso a licitante opte por fazê-la, poderá ser efetuada por profissional 

identificado e com formação de Nível Superior na área de Mecânica, devidamente qualificado 

perante o CREA. 

 

11.4. A visita deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 

através do telefone (19) 3234-3906 ou (19) 3234-7906. Será realizada em conjunto com um 

servidor habilitado pela FUMEC, no local onde estão instaladas as plataformas elevatórias no 

horário de 9:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas. 

 

11.5. Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria. 

 
11.6. A licitante poderá declinar da visita, devendo, neste caso, apresentar declaração 

assumindo incondicionalmente a responsabilidade de fornecer o serviço em conformidade 

com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação. 

 

 12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

Qualificação técnico-operacional 

 
12.1. Certidão de Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em vigência. 

 

12.2. No mínimo, 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove já ter a licitante realizado serviços de manutenção em plataforma 

elevatória e/ou elevador. Deverá constar explicitamente a prestação de serviços de 

manutenção em plataforma elevatória ou elevador pelo período de, no mínimo, 01 (um) ano, 

ininterrupto ou não. 

 

12.2.1. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, 

sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 

 

12.3. Apresentação do Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de Responsabilidade 

devidamente preenchido e assinado. 

 

Qualificação técnico-profissional 
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12.4. Certidão de Registro Profissional do Engenheiro Mecânico, responsável técnico da 

licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em vigência. 

 

12.5. O responsável técnico da licitante, mencionado no subitem 12.4, deverá pertencer ao 

quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes: 

 

12.5.1. Ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada da cópia 

do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de empregados; 

 

12.5.2. Ser sócio, administrador ou proprietário, comprovação através da juntada 

de cópia do contrato social; 

 

12.5.3. Ser profissional autônomo contratado, comprovação pela juntada de cópia 

do contrato respectivo. 

 

12.6. Admitir-se-á a substituição do responsável técnico por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE. 

 

 13. JULGAMENTO DA PROPOSTA  
 

13.1. Será considerado vencedor o proponente que apresentar MENOR PREÇO POR LOTE e 

satisfeitos todos os termos estabelecidos neste Termo de Referência, no Edital e seus Anexos. 

 

13.2. Justifica-se o julgamento por lote, por se tratar de equipamentos distintos, instalados 

em locais separados. 

 

 14. PRAZOS DO CONTRATO  
 

14.1. O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados do recebimento, 

pela empresa contratada, da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser prorrogado em 

conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

14.2. A CONTRATADA, após ser notificada pela FUMEC da emissão da Ordem de Início dos 

Serviços, deverá retirá-la no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de, não o fazendo, 

incorrer nas sanções previstas no Edital e seus anexos. 
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 15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

15.1. Disponibilizar número de telefone móvel que possibilite contato imediato entre a 

FUMEC e a CONTRATADA, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de 

trabalho da equipe de atendimento contínuo, incluindo dias não úteis e períodos noturnos, 

para atendimento de situações de emergência. 

 

15.2. Atender as situações de emergência, no prazo de até uma hora, contadas do momento 

do chamado. As situações de emergência são aquelas que possam ocasionar prejuízos ou 

comprometer a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e outros bens. 

 

15.3. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva através de profissionais 

integrantes da equipe, os quais deverão possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que 

estiver sendo realizado. 

 

15.4. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva sob a responsabilidade 

técnica dos profissionais de nível superior indicados pela CONTRATADA na fase de habilitação 

da licitação. Os responsáveis técnicos somente poderão ser substituídos por profissionais com 

experiência equivalente ou superior à exigida por ocasião da licitação e mediante prévia 

aprovação da CONTRATANTE. 

 

15.5. Programar as manutenções preventivas e corretivas das unidades de acordo com as 

ordens de serviço encaminhadas e o cronograma de manutenções em comum acordo com a 

CONTRATANTE. 

 

15.6. Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, de água e outros que 

possam comprometer o normal funcionamento da unidade nos dias ou horários em que não 

houver expediente na unidade. 

 

15.7. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, emitidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, 

implementar e assegurar o cumprimento da Norma Regulamentadora n.º 9, NR – 9, Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de 

junho de 1978, e alterações posteriores, que regulamenta o art. 163 da Consolidação das Leis 
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do Trabalho, e garantir, custear e indicar médico do trabalho, de acordo com a Norma 

Regulamentadora n.º 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO. 

 

15.8. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, conforme 

constatada a sua necessidade no PPRA. Difundir normas e procedimentos de segurança 

relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu 

quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas 

normas legais. 

 

15.9. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 

constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para 

execução ou de providências por parte da Contratante, especialmente se representar risco 

para o patrimônio público. 

 

15.10. Prestar os serviços contratados, mesmo quando em estado de greve da categoria, 

através de esquema de emergência, de modo a não comprometer o funcionamento da 

Unidade. 

 

15.11. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los 

de acordo com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento 

convocatório e seus anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e 

sistemas e dos materiais utilizados, legislações e normas pertinentes. 

 

15.12. Executar os serviços com zelo, efetividade e de acordo com os padrões de qualidade 

exigidos pelo CONTRATANTE, utilizando-se materiais novos e de primeira linha com qualidade 

igual ou superior aos existentes nas instalações, reservando-se à CONTRATANTE o direito de 

recusar qualquer material ou produto que apresentarem indícios de serem recondicionados 

ou reaproveitados. 

 

15.13. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo 

transporte, ferramental, equipamentos de segurança, etc. 

 

15.14. Manter a composição da equipe técnica. 
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15.15. Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo 

responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos 

os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos 

pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA, bem como por quaisquer 

acidentes ou mal súbito que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a 

expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da 

CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por 

seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do CONTRATO. 

 

15.16. Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais 

através de crachás contendo fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local 

visível. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e 

dos equipamentos de proteção individual a seus empregados. 

 

15.17. Disponibilizar o ferramental e instrumentos necessários à execução dos serviços, 

sendo a guarda destes de sua exclusiva responsabilidade. 

 

15.18. Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos 

disponibilizados, efetuando manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que 

sofrerem danos. 

 

15.19. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em 

parte, os defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou 

materiais empregados. 

 

15.20. Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à CONTRATANTE 

e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. 

 

15.21. Repor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a devida comprovação de 

responsabilidade, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido 

danificado ou extraviado por seus empregados. 
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15.22. Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações 

da CONTRATADA, portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da CONTRATANTE 

e liberação no posto de vigilância da CONTRATANTE. 

 

15.23. Apresentar à CONTRATANTE, o recolhimento junto ao CREA-SP, da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços que assim o demandarem, conforme 

ordem de serviço, inclusive quanto aos serviços que tenham sido subcontratados. 

 

15.24. Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela 

CONTRATANTE e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer 

profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios 

à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público. 

 

15.25. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva sob a responsabilidade 

técnica do profissional indicado na fase de licitação como integrante do seu quadro 

permanente e detentor do acervo técnico exigido. 

 

15.26. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como 

responsáveis técnicos da execução, de acordo com as suas atribuições profissionais. 

 

15.27. Caso a CONTRATADA necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá 

apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da CONTRATANTE, que 

será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da 

situação que se apresentar, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

15.28. Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, 

detritos e entulhos resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental 

pertinente. 

 

 16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

16.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
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16.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, nos termos do art. 67 da Lei n° 

8666/93. 

 

16.3. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 

16.4. Proporcionar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 

normalmente os serviços contratados e disponibilizar instalações sanitárias e vestiários aos 

empregados da contratada. 

 

16.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato. 

 

 17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

17.1. A Empresa contratada deverá emitir, em até 05 (cinco) dias úteis após a realização dos 

serviços, o correspondente relatório para aprovação pela Fiscalização da FUMEC. 

 

17.2. O relatório deverá conter: 

 
17.2.1. O valor mensal referente à manutenção preventiva. 

 
17.3. A FUMEC terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência do relatório. 

Decorrido este prazo, não havendo manifestação da CONTRATANTE, considerar-se-á como 

aprovado o relatório. 

 

17.3.1. O relatório não aprovado será devolvido à CONTRATADA para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de 

aprovação a partir de sua reapresentação. 

 

17.3.2. A devolução do relatório não aprovado em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

 

17.4. Aprovado o relatório, a CONTRATADA deverá emitir fatura correspondente, com os 

valores mensais devidos, a qual irá aprová-la ou rejeitá-la. 
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17.4.1. A fatura não aprovada pela FUMEC será devolvida à CONTRATADA para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição. 

 

17.4.2. A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

 

17.5. A FUMEC efetuará o pagamento das faturas no prazo de 20 dias corridos, a contar da 

data de sua  aprovação. 

 

17.6. Na prestação de serviços com fornecimento de materiais, peças, componentes ou 

acessórios, a contratada deverá apresentar cópia das notas fiscais de fornecimento/aquisição 

de material para ressarcimento. 

 

 18. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

18.1. Dúvidas devem ser encaminhadas ao Setor de Compras e Licitações, através do 

site da BEC. 
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