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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE – EPP OU EQUIPARADA. 

 

 

Tornamos público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Municipal Irene 

Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota Araraquara, inscrita sob CNPJ sob nº 14.986.862/0001-40, 

situada na Rua Carlos Gomes, nº 1.610 - Centro - Araraquara - SP, nesta cidade, realizará no dia e hora 

abaixo indicados, licitação na modalidade PREGÃO – do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de 

julgamento o VALOR GLOBAL, que visa Objeto: Contratação de empresa especializada em 

tecnologia mecânica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 

base temporal regular, nos  sistemas de moto-geradores  situados  na Maternidade Gota de 

Leite e Upas de Araraquara, com recursos atendidos por verbas próprias constantes do orçamento 

vigente, regidos pelas Leis: Lei Orgânica do Município de Araraquara e alterações posteriores, Lei Federal 

n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal nº 123/2.006, Decreto Municipal n.º 

8.257 de 15 de março de 2005, que regulamenta o uso da modalidade Pregão no âmbito da 

Administração Pública deste Município, às disposições pertinentes da Lei Complementar nº 123/06 e suas 

alterações, em especial as introduzidas pela Lei Complementar 147/14, e como legislação subsidiária, a 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

O PREGÃO será conduzido por pregoeiro e equipe nomeados pela Portaria  002/19, de 07 

de janeiro de 2019, constante do ANEXO I. 

 

A sessão pública do PREGÃO será realizada no dia 30/08/2019 às 14:00h na Fundação 
Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - FUNGOTA, situado na Rua Carlos Gomes, nº 1610, 

Centro, Araraquara-SP. 

 

Os envelopes contendo a proposta de preço e os documentos para habilitação serão 
recebidos no início da sessão pública, após o credenciamento dos interessados. 

 
 

 

OBS: NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS ENVIADAS VIA POSTA

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp147.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.camara-arq.sp.gov.br/Siave/Documentos/Documento/154834
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Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 08 (oito) anexos, a saber: 

 

ANEXO CONTEÚDO 

I DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

II TERMO DE REFERÊNCIA 

III MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

IV MODELO DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

V MODELO DECLARAÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA 

 

 

VI 

MODELO PARA DECLARAÇÕES DE: 

1. Que cumpre o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 

2. Inexistência de fato superveniente; 

3. Inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a 

Administração. 

VII MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

VIII MINUTA DE CONTRATO 

 
Muito embora os documentos estejam em ANEXOS separados, todos eles se completam, 

sendo que a proponente deve, para a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de sua 
composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que nortearão o 
desenvolvimento do PREGÃO e a formalização CONTRATUAL, de sorte que todos os aspectos 
mencionados em cada documento deverão ser observados. 

 

1. DO OBJETO 
 

A presente licitação tem por objeto a contratação de ME, EPP OU EQUIPARADA para 

Contratação de empresa especializada em tecnologia mecânica para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva em base temporal regular, nos  sistemas de moto-
geradores  situados  na Maternidade Gota de Leite e Upas de Araraquara de acordo com a 
descrição dos serviços constantes  do Termo de referencia e demais anexos. 

 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas com os futuros fornecimentos, correrão à 
conta de dotação orçamentária, da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA. 

Classificação Funcional Programática: Maternidade 
10.302.0115.2.491 – Manutenção das Atividades   
Categoria Econômica: 339039000 – reserva nº 55 
 
Classificação Funcional Programática:  UPA 
10.302.0124.2.007 – Manutenção das Atividades   
Categoria Econômica: 339039000 – reserva nº 56 
 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 Poderão participar deste Pregão MEs, EPPs ou equiparadas, enquadradas como tais nos 
termos do artigo 3º, da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, em especial as 
introduzidas pela Lei Complementar 147/14, que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 
 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp147.htm
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3.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

3.2.1 Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 

3.2.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal suspenso ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública; 

 

3.2.3 Que estejam reunidas em consórcio ou que sejam controladoras ou subsidiárias 
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

3.2.4 Que possuam entre seus sócios, dirigentes, gerentes, responsáveis técnicos ou 
empregados pessoa que seja dirigente ou servidor da FUNGOTA 

 

3.2.5 Estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.2.6 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública ou participar de 
licitação por qualquer motivo, especialmente em virtude de condenação por crime 

ou infração administrativa cometida contra o meio ambiente. 
 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
No local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital, deverão ser apresentados, 

fora dos envelopes A e B, conforme especificado no item 6 deste Edital, os seguintes documentos para 

credenciamento: 
 

4.1.1   Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado) 
da empresa proponente: cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; cópia 
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, inscrição do ato 

constitutivo e alterações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 
em exercício; cópia, se for o caso, de outro instrumento de registro comercial que 
comprove a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame  

  
4.1.2 Tratando-se de procurador: o instrumento de procuração, público ou particular, com 
firma reconhecida, do qual constem:  

a) Poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame; ou  

b) Poderes amplos e ilimitados de representatividade da empresa.  
 

4.1.3 Em ambos os casos previstos no item 4.1.2, a procuração deverá vir acompanhada 

do documento pertinente, dentre os indicados no subitem 4.1.1, que comprove, 
claramente e de forma que se possa facilmente verificar, os poderes do mandante para a 
outorga. Fica, ainda, facultada a adoção do modelo contido no Anexo III.  

 

ATENÇÃO: Em caso de apresentação de cópias simples deverão ser apresentados os 

documentos originais para autenticação pela Equipe de Apoio. Dispensa a apresentação 
dos originais, os documentos autenticados em cartório.  

 

4.1.4 Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo do Anexo IV deste Edital; e  

4.1.5 Declaração de que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparada, estando apta a 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 
123/06, conforme modelo do Anexo V deste Edital.  

a) A ausência da DECLARAÇÃO DE ME OU EPP importará na desclassificação da 
licitante, salvo se apresentar outro documento que inequivocamente comprove 
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 
4.2 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto.  

 
4.3 A exibição dos documentos de representação deverá preceder o início dos atos, ficando 
os originais, ou cópias autenticadas por funcionários da FUNGOTA, retidos e juntados aos 
autos.  

4.4 A não apresentação ou apresentação de documento de representação em 

desconformidade com as exigências previstas e que não possam ser comprovadas através 
de diligência imediata, não acarretará a inabilitação ou desclassificação da empresa, mas 
impedirá seu representante de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, 

de declarar a intenção de interpor recurso ou de renunciar a esse direito, ficando 

mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser 

considerado para efeito de ordenação e classificação das propostas, sendo-lhe 

permitido tão somente o acompanhamento dos procedimentos.  

4.5 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada proponente, salvo 

autorização expressa do Pregoeiro;  

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS” E 

“DOCUMENTAÇÃO”.  

 

5.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, rubricados no fecho e contendo em 

sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  

 
ENVELOPE A  

PROPOSTAS DE 

PREÇOS  

REF.: PREGÃO Nº016/2019 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA 
ALVES - FUNGOTA 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

ENVELOPE B 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
REF.: PREGÃO Nº016/2019 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE 
SIQUEIRA ALVES - FUNGOTA 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 
 

5.2 A PROPOSTA (ENVELOPE A) deverá ser única por proponente e será apresentada em 01 (uma) 

via, elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo 
representante legal da licitante, com a indicação do cargo por ele ocupado na empresa, ou pelo procurador, 
identificado na fase do credenciamento.  

5.3 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B) poderão ser apresentados em original, por 
cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por meio de publicação em órgão da 

imprensa oficial, podendo, inclusive, serem expedidos via Internet, preferencialmente encadernados ou 
organizados em pasta, para que não existam documentos soltos.  
 

5.3.1 A aceitação de qualquer documento por cópia simples – incluindo a 
documentação exigida para credenciamento – ficará condicionada à apresentação do 
documento original (que não deve integrar o envelope), para a devida autenticação pelo 
PREGOEIRO e/ou sua equipe de apoio, na própria sessão pública. 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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a) Todos os documentos apresentados, em especial aqueles expedidos via Internet, 
sempre que necessário, terão, desde que possível, suas autenticidades/validades 
comprovadas pelo PREGOEIRO e/ou sua equipe de apoio, mediante consulta junto 
ao órgão emissor.  

b) O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo a 
indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos 
preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.  
 

5.3.2 Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para 
o português por tradutor público juramentado.  

 
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 

6.1 A proposta de preços deverá ser rubricada em todas as suas páginas e assinada na última 

folha, conforme modelo disposto no Anexo VII, e conter os seguintes elementos:  
6.1.1 Número do Processo Licitatório (024/2019) e do Pregão (016/2019);  

6.1.2 Razão social do proponente, CNPJ e inscrição estadual, endereço completo, telefone 
e endereço eletrônico (e-mail) para contato;  

6.1.3 Descrição do objeto deste Pregão em conformidade com as especificações constantes 

no ANEXO II – TERMO DE REFERENCIA deste edital, podendo esta ser sucinta;  

6.1.4 Valor fixo para a execução dos serviços e total anual, ofertado de forma firme e 
precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 

ter mais de um resultado, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, fixo e irreajustável durante o período contratual, apurado à data da apresentação 
da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;  

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

O valor apresentado deverá ser fixo e mensal, independentemente da quantidade 
de publicações.  

 
6.1.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 
sua apresentação;  

6.1.6 Dados relativos à conta corrente em nome da proponente (banco, agência e número 
da conta), preferencialmente no Banco do Brasil;  

6.1.7. Rubrica em todas as páginas e data, assinatura e identificação do signatário.  

 
6.2 A apresentação da proposta IMPLICARÁ a plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

6.3 Serão desclassificadas as propostas nas condições do item 9.5 deste edital.  

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  
 

7.1 Para que seja considerado habilitado, o licitante deverá apresentar o envelope “B” 
(DOCUMENTAÇÃO) contendo a seguinte documentação:  

 
7.1.1 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF);  

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  

 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão de Dívida Ativa 
relativa ao ISSQN) do domicílio ou da sede da licitante  

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  

f) Prova de regularidade com a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – 
CND);  

A prova de quitação de tributos para com as diversas Fazendas Públicas faz-se 

imprescindível. Tal comprovação é realizada mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos ou da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, 
expedida por cada um dos respectivos órgãos arrecadadores acima descritos. 

 

7.1.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica.  

 
7.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

a) O licitante deverá apresentar 01 (um), ou tantos quantos achar necessário, 
atestado de capacidade técnica, em original ou cópia autenticada, emitido por 
entidade de direito público ou privado, em nome do licitante, que ateste que a 
empresa já forneceu o objeto licitado conforme especificações constantes do 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.  
 

7.1.4 OUTRAS COMPROVAÇÕES  
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, conforme modelo proposto no Anexo VI deste Edital.  
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:  
 

 8.1 As MEs, EPPs ou Equiparadas deverão apresentar no envelope de habilitação os documentos 

referentes à regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição.  
 

8.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da fase de 
habilitação do Pregão, prorrogáveis por igual período, a critério da Fundação, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidões negativas.  

8.3 A não-regularização da documentação no prazo acima assinalado implicará decadência do 
direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, na 
ordem de classificação, retomar o procedimento, ou revogar a licitação.  

8.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  

8.5 Documentos apresentados com a validade expirada poderão, se possível, ser 
regularizados/atualizados na própria sessão, observadas as previsões contidas nos subitens 5.3.1, letra (a) 
, 5.3.1, letra (b) e 9.19.1.  

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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8.6 Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data não 
excedente a 06 (seis) meses de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, podendo, 
no entanto, se possível, ser regularizados/atualizados na própria sessão, observadas as previsões contidas 
nos subitens 5.3.1, letra (a), 5.3.1, letra (b) e 9.19.1.  
 

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 

9.1 No horário e local indicado no preâmbulo dar-se-á início ao CREDENCIAMENTO dos interessados 
em participar do certame, com a apresentação dos documentos constantes do item 4, tendo duração 
mínima de 10 (dez) minutos, após o que o Pregoeiro declarará encerrada essa etapa, não mais permitindo 
a participação de outros fornecedores, além dos credenciados.  

 

9.1.1 Enquanto durar a fase de credenciamento, serão aceitos os documentos de licitantes 
retardatários, visando a ampliação da participação de licitantes no certame.  

 
9.2 Na sequência, realizar-se-á a entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B).  

 

9.3 Compete ao Pregoeiro proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A), 
conservando inviolados e sob sua guarda ou sob a guarda do Órgão Licitador os ENVELOPES 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B).  

9.4 A análise das propostas será efetuada pelo Pregoeiro e visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

9.5 Serão desclassificadas as propostas:  
9.5.1 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e demais condições definidas neste 
edital e em seus anexos;  

9.5.2 Que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento;  

9.5.3 Que apresentem preços simbólicos ou de valor zero.  
 

9.6 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 

oito dias úteis para que os licitantes apresentem nova proposta escoimada dos vícios que deram causa à 
respectiva desclassificação.  

9.7 Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO poderá 
decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das regras 
editalícias, das limitações de mercado, de quaisquer outros aspectos pertinentes e do próprio preço cotado, 
ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as 

hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitador.  

9.8 Feita a desclassificação das propostas que não atendam às exigências encimadas, o PREGOEIRO 
elaborará a classificação provisória das propostas não desclassificadas, sempre em obediência ao critério 
do menor preço, sendo que a seleção para a etapa de lances observará os seguintes critérios:  

 
9.8.1 Seleção da proposta de menor preço e daquelas com preços até 10% superiores a 

ela;  

9.8.2 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas de preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até atingir 
o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos;  

9.8.3 Em caso de empate nos preços iniciais, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes, sendo que a ordenação para a 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
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apresentação de oferta na etapa de lances dar-se-á por meio de SORTEIO feito na própria 
sessão;  

 
9.8.4 Para efeito de seleção será considerado o preço global (total) da proposta.  
 

9.9 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes.  

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

9.11 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço. A diferença entre os valores da melhor oferta registrada e do lance seguinte deverá ser 
significativa, ficando a critério do pregoeiro, fixar um valor de redução mínima admissível entre os lances, 

se no decorrer do processo se observar que os lances espontâneos não estejam apresentando diferença 
significativa.  

9.12 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances.  

9.13 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 18 deste Edital.  

9.14 Declarada encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas, inclusive as 
não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se, em relação às 
proponentes que participaram do lançamento verbal de ofertas, o último preço oferecido.  

9.15 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito.  

 
9.15.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei 8666/93.  
 

9.16 O Pregoeiro poderá negociar com a autora da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

9.17 Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a conformidade entre 
o valor da proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, sendo facultado ao 
PREGOEIRO negociar com a proponente da proposta de menor preço, para que seja obtido preço ainda 
melhor.  

 

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

decidindo motivadamente a respeito.  
 

9.18.1 A aceitabilidade aludida será aferida pelo Pregoeiro a partir da análise e comparação 
da oferta com os valores praticados no mercado, apurados em pesquisa realizada no início 

do processo deste edital, sendo aceitas ofertas até o limite do valor de referência, salvo 
ocorrência de fato superveniente que modifique consideravelmente as condições do 
mercado no dia da sessão e justifique a aquisição por preço superior ou inferior ao 
estimado, sendo tudo devidamente comprovado e justificado nos autos.  
 

9.19 Considerada aceitável a oferta de menor preço, nas condições acima descritas, será aberto o 
envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de sua autora, facultando-lhe o saneamento de 

falha(s) formal(is) relativa(s) à documentação na própria sessão.  

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br


 

Rua Carlos Gomes nº 1.610 – Centro – Araraquara-SP – CEP: 14.801-340 – Fone: 3305-1530 Fl 9 
comprasfungota@araraquara.sp.gov.br   

 

Página 9 de 47 

 

 

 
9.19.1 Para efeito do saneamento a que se refere este item, a correção da(s) falha(s) 
formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a 
apresentação, encaminhamento e/ou substituição de documento(s), ou com a verificação 
desenvolvida por meio eletrônico, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a 

produzir o(s) efeito(s) indispensável(is).  
 

9.20 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora.  

9.21 Se a oferta não for aceitável, ou se for considerada inexequível ou, ainda, se a licitante 

desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta de menor preço subsequente, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade nos termos acima definidos 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 este será declarado vencedor.  

9.22 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 

e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos licitantes presentes e pela 
Equipe de Apoio. 
 
10. DOS RECURSOS/ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 

10.1 Declarado o(s) vencedor(es), qualquer proponente poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, procedendo-se o registro da síntese das razões recursais em ata, 

quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memorial, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
  

10.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.  

10.3 O memorial de recurso deverá ser protocolado na FUNGOTA, setor de Compras/Licitações, na 
R. Voluntários da Pátria, 1591 - Centro, em dias úteis, das 07h às 12h e das 14h às 16h.  

10.4 O recurso será dirigido ao Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, 
a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso pela 
autoridade.  

10.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 
atos alegados ou debatidos insuscetíveis de aproveitamento.  

10.6 Decididos os recursos ou sendo eles indeferidos, a autoridade competente adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento, se for o caso.  

 

11. DA GARANTIA  
 

11.1 Não será exigida prestação de garantia para a contratação decorrente deste PREGÃO, 
conforme faculta o “caput” do artigo 56, da Lei 8666/93.  

 
12. DA CONTRATAÇÃO  
 

12.1 O valor estimado total para a contratação é de R$ 34.200,00 (Trinta e quatro mil e duzentos 
reais), sendo R$ 8.550,00 destinado a Maternidade e R$ 25.650,00 destinado às UPAS,   encontrando-se 
em conformidade com estimativa de preços, mediante cotação, devidamente juntada no processo 
administrativo, do qual se originou o presente certame.  As propostas não poderão ultrapassar tal quantia, 
sob pena de desclassificação da licitante que assim proceder (art. 48, inciso II da Lei 8.666/93). 
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12.2 Após a homologação da licitação, a adjudicatária será convocada, por escrito, para, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis da convocação, assinar o instrumento contratual, na forma da minuta 
apresentada no Anexo VIII adaptado à proposta vencedora.  

12.3 Para a contratação, além de consulta ao sítio eletrônico www.sancoes.sp.gov.br, para efeito 
de verificação de eventuais sanções aplicadas à proponente adjudicatária, examinar-se-á, por meio da 
Internet, a regularidade da adjudicatária o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e com a Fazenda 

Federal, por meio da Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN.  
 

12.3.1 Não sendo possível a consulta via Internet, e se as certidões apresentadas para 
habilitação ou aquelas integrantes do cadastro estiverem vencidas, a proponente 
adjudicatária será devidamente notificada para, até o fim do prazo previsto no item 12.1, 
comprovar a(s) exigência(s) referida(s).  

12.3.2 Também é condição para contratação manter as mesmas condições de habilitação.  
 

12.3.3 Quando a adjudicatária não apresentar situação regular no ato da emissão da nota 
de empenho ou, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar 
injustificadamente a receber ou retirar a nota de empenho, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, 
negociará com a licitante, decidirá sobre a aceitabilidade e a qualificação da licitante, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo esta declarada 
vencedora.  

12.3.4 No caso do subitem 12.3.3, a Administração poderá, a seu critério e 

fundamentadamente, revogar a licitação.  
 

12.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as sanções 

estabelecidas no item 18.  

12.5 Integrarão o contrato, para todos os efeitos legais, este Edital de Pregão e seus 

Anexos e a proposta vencedora, independentemente de transcrição.  
 
13. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 

13.1 A Contratada ficará obrigada a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto 
adjudicado, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

 
14. DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO  
 
14.1.1 O objeto deste pregão deverá ser executado conforme Anexo II – Termo de referência. 
 
15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE  

 

15.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite da Lei, de acordo com o disposto no inciso 
II do artigo 57, da Lei 8666/93. Cláusula Quarta da MINUTA DO CONTRATO – (ANEXO VIII).  

15.2 Havendo prorrogação, os preços contratados poderão ser reajustados, mediante aplicação da 
variação do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M (Fundação Getúlio Vargas - FGV) no período, 
ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.  

 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

16.1 A partir do 1° (primeiro) dia útil do mês subsequente ao mês de referência, a CONTRATADA 
deverá emitir uma única nota fiscal/fatura, correspondente ao valor efetivamente devido naquele período 
e encaminhá-las diretamente ao fiscal do contrato.  
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16.2 O pagamento será efetuado pelo Setor Financeiro, em até 10 (dez) dias após o recebimento 
da Nota Fiscal, acompanhada pelo atestado do fiscal do contrato.  

16.3 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional mediante crédito em conta corrente 
em nome da CONTRATADA, através de depósito contra qualquer instituição bancária indicada pela mesma 
ou por boleto bancário.  

16.4 Do pagamento devido à CONTRATADA será descontado o valor de eventuais multas que lhe 
tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.  

16.5 Em caso de erros ou omissões na nota fiscal/fatura, a mesma será rejeitada e devolvida à 

contratada para as correções necessárias, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 
prazo mencionado no item 16.2 a partir da data de sua reapresentação à Diretoria de Finanças, livre de 
qualquer defeito.  

16.6 A devolução da Nota Fiscal ou fatura não aprovada não justificará a interrupção dos serviços 
contratados.  

16.7 O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido de juros moratório de 
1,0% (um) por cento, ao mês, calculado pro-rata tempore ao atraso verificado, salvo se o atraso ocorrer 
sem culpa da CONTRATANTE.  

 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO  
 

17.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente edital de Pregão, devendo 
protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93.  

 

17.2 A petição deverá ser dirigida ao Pregoeiro e protocolada no Setor de Compras e Licitações, na 

Rua Voluntários da Pátria, nº 1591, Centro, em dias úteis, das 07h às 11h e das 14h às 16h.  
 
17.3 A contar de seu recebimento pelo pregoeiro, caberá a este decidir sobre a petição no prazo 

de 1 (um) dia útil, passando a integrar os autos do Processo Licitatório 024/2019.  
 

 

17.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do 
certame.  

 

17.5 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até a correspondente decisão final da Administração.  

 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO  
 

18.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, nos termos do art. 
12, “caput” e parágrafo único do Decreto Municipal 8.257/05.  

18.2 De acordo com o art. 87 da Lei nº 8.666/93, pelo descumprimento das obrigações contratuais, 
a CONTRATANTE:  

18.2.1 NOTIFICARÁ a CONTRATADA da intenção de aplicação da sanção, garantindo o prazo 
para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis, com abertura de correspondente processo 
administrativo;  

18.2.2 Acatada a defesa da CONTRATADA, arquivar-se-á o processo administrativo.  

18.2.3 Não apresentada ou não acatada a defesa, aplicar-se-á as seguintes sanções 
conforme o grau da infração constante da tabela abaixo:  

a) Advertência por escrito;  
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b) Advertência por escrito e multa e  
c) Multa.  
 

18.2.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado cumulativamente a suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos.  

 
18.3 Serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 à 
licitante que praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.  

18.4 Pelo atraso injustificado, a critério da Administração, na execução do contrato, a multa será 

de 1,0% (um por cento) por dia até 30 (trinta) dias e 2,0% (dois por cento) pelo que exceder a 30 
(trinta) dias até 60 (sessenta) dias, calculados sobre o valor da contratação.  

18.5 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), 
cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da FUNDAÇÃO.  

18.6 Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para 
defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.  

 
18.7 Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

publicação, de acordo com o disposto no artigo 9º do Decreto Municipal nº 8.257/05.  

18.8 Não impede a aplicação de advertência e/ou multa o saneamento da falha verificada no prazo 
de defesa prévia.  

18.9 Garantido o direito de defesa, constituem motivos para rescisão do contrato sua inexecução 
total ou parcial, bem como a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.  

18.10 Não impede a rescisão unilateral o saneamento da falha verificada no prazo de defesa prévia.  
 

19. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS  

 
19.1 É facultado a qualquer interessado, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, apresentar pedido de esclarecimentos ou providências sobre o ato convocatório 
do pregão e seus anexos, podendo, inclusive, envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora 
do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica poderá ser cobrado.  

 

19.1.1 A pretensão referida no subitem 17.1 deverá ser feita na forma prevista no subitem 
17.2. Em se tratando de pedido de esclarecimentos ao edital, será admitido 
encaminhamento da petição por e-mail para o endereço eletrônico 
pregoeirowtedesco@araraquara.sp.gov.br, comprasfungota@araraquara.sp.gov.br, não se 
responsabilizando a FUNGOTA ARARAQUARA por qualquer problema, defeito ou erro que 
porventura ocorrer quando do envio da mensagem.  

19.1.2 As dúvidas a serem equacionadas por telefone (16) 3305-1530, ramal 1585 e 1563 
serão somente aquelas de caráter estritamente informal.  

19.1.3 Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do 

recebimento da solicitação pelo pregoeiro, passando a integrar os autos do Processo 
Licitatório 024/2019 e sendo disponibilizados no portal informativo da FUNGOTA.  
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

20.1 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança 

do futuro contrato.  
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20.2 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  
 

20.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na FUNGOTA.  

20.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário.  

20.5 Fica assegurado à FUNGOTA o direito de, no interesse da Administração e nos termos do artigo 
49 da Lei nº 8.666/93, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente, sem que caiba qualquer indenização não 
prevista expressamente no mencionado dispositivo legal.  

20.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta/documentação, durante a realização da sessão pública do pregão.  

20.7 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a FUNGOTA Araraquara não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do Processo Licitatório.  

20.8 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, sob pena de aplicação da sanção prevista no item 18 deste 
edital.  

20.9 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

20.10 Os casos omissos serão solucionados com base na legislação federal vigente e nos princípios 
gerais do direito.  

20.11 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes que não se sagrarem 

vencedoras ficarão à disposição para retirada na R. Voluntários da Patria, nº 1591, Centro, e serão 
destruídos após 30 (trinta) dias dessa data.  

20.12 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Araraquara, com exclusão 
de qualquer outro.  
 

20.13 A adjudicação do objeto deste PREGÃO não implicará direito à contratação.  

20.14 Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes adjudicatárias, serão 
parte integrante do contrato, independente de transcrição.  

 

Araraquara, 13 de agosto de 2019. 
 

_____________________________ 
Elide M. Inforsato 

Diretora Executiva em Exercício 

FUNGOTA 
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ANEXO I 
 

PORTARIA-DE N.º 002/2019 

Designa o pregoeiro e equipe de apoio para atuarem 

na modalidade de licitação Pregão Presencial e 

Eletrônico. 

A Diretora Executiva da Fundação Irene Siqueira Alves – “Vovó Mocinha” – FUNGOTA 

Araraquara, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de garantir a 

operacionalidade do processo de pregão e o disposto no art. 3.º, IV e § 1.º, da Lei n.º 

10.520/2002, 

RESOLVE, 

Art. 1.º. Designar como pregoeiro nos processos licitatório na modalidade PREGÃO,  para o 

período de 07/01/2019 a 31/12/2019, Wagner dos Santos Tedesco CPF/MF 108.934.968-80, 

tendo como equipe de apoio os seguinte membro: Elenilze Mara dos Santos CPF/MF: 

180.996.828-31. 

 

Art. 2.º. Compete ao pregoeiro as competências fixadas em lei, em especial: 

a) credenciar os interessados; 

b) receber os envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; 

c) a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 

proponentes; 

d) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance; 

e) abrir as propostas de preços; 

f) analisar a aceitabilidade das propostas; 

g) desclassificar as propostas indicando os motivos; 

h) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

i) declarar o vencedor, efetivando a correspondente adjudicação do objeto da licitação, não 
havendo interposição de recurso; 

j) receber, examinar e dar processamento aos recursos; 
k) encaminhar o processo licitatório à autoridade superior para sua homologação; 
l) elaborar a ata da sessão pública; 
m) conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 

 
Art. 3.º. Esta Portaria entra em vigor a partir de seu registro e publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Araraquara, 07 de Janeiro de 2019. 
 
Lúcia Regina Ortiz Lima 
  Diretoria Executiva 
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ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REGULAR, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E 

INSUMOS – SISTEMAS MOTO-GERADORES  

 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada 

em tecnologia mecânica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

em base temporal regular, nos sistemas de moto-geradores, com fornecimento de peças, 

e insumos de modo que permaneça em perfeitas condições de funcionamento, 

obedecendo as prioridades de manutenção conforme estabelecido pelo fabricante, de 

acordo com o manual do grupo moto gerador. 

1.2. Somente no caso das manutenções corretivas  o valor das peças, insumos  e mão de obra 

correrão por conta da CONTRATANTE e poderão ser realizadas em caso de comprovada 

necessidade, mediante prévia justificativa, acompanhada de orçamento e assinada pelo 

seu Responsável Técnico e aprovada pela FUNGOTA, devendo o valor da hora técnica ser 

o mesmo indicado na proposta. 

 

LOTE 1 - 

LOCALIZAÇÃO EQUIPAMENTO – Grupo Moto-Gerador (GMG) 

UPA CENTRAL 

GMG: A0220021412 

Motor: FTP_FIAT – Modelo: NEF_67TM6 – No. Série: 6085345 

Quadro: DS7320 

Gerador: CRA – Modelo: No. Série: 561295 – Potência: 220 KVA 

UPA VILA XAVIER 

GMC: A0081005411 

Motor: MWM – Modelo: D229_6 – No. Série: C1N208841 

Quadro: DS732 

Gerador: WEG – Modelo: No. Série: 1010839757 – Potência: 81 KVA 

UPA VALE VERDE 

GMG: A0083030115 

Motor: PERKINS – Modelo: 1104A_44TG1 – No. Série: B520265A 

Gerador: WEG – Modelo: No. Série: 1029983619 – Potência: 81 KVA 
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LOTE 2 

LOCALIZAÇÃO EQUIPAMENTO – Grupo Moto-Gerador (GMG) 

MATERNIDADE 
GOTA DE LEITE 

GMG: A12T022512 

Motor: CUMMINS – Modelo: BTA.9-G2 (36372708) 

Quadro:  

Gerador: C145 D6 4 – No. Série: A12T022512 – Potência: 181 KVA 

 

Obs.: O licitante poderá realizar vistoria previa aos equipamentos, se assim o desejar, agendando 

tal visita pelo telefone (16) 3305-1530, ramais 1557 (Roberto) ou 1514 (Willian), ou pelo celular (16) 

99782-0135 (Willian), sempre no horário das 08:00h as 16:00h. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A contração dos serviços de manutenção do sistema de moto-gerador para as UPAs e 

Maternidade Gota de Leite é de suma importância, haja vista a necessidade de se garantir 

o funcionamento normal e ininterrupto das atividades assistenciais nestas unidades de 

saúde, bem como a segurança dos usuários e servidores. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

 

3.1. Os serviços contratados deverão ser executados nas instalações conforme tabela abaixo: 

 

LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO 

UPA CENTRAL Av. Maria Antonia C. de Oliveira, 2455 – Centro – Araraquara/SP 

UPA VILA XAVIER Rua José do Patrocínio, 660 – Vila Xavier – Araraquara/SP 

UPA VALE VERDE Rua Leonardo Gomes, 1153 – Valler Verde – Araraquara/SP 

MATERNIDADE 
GOTA DE LEITE 

Rua Carlos Gomes, 1610 – Centro – Araraquara/SP 

 
 

4. DAS CONDIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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4.1. Comprovante de registro ou inscrição da licitante junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), com jurisdição sobre o domicílio da sede do 

licitante; 

 

4.2. Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista neste Edital, 

profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de 

atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado pelo CREA da região 

onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de 

Acervo Técnico – CAT , expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) 

profissional(is) executado, obras/serviços de manutenção preventiva/corretiva em 

MOTOGERADOR e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de 

características técnicas de complexidade equivalente / similar às do objeto da presente 

licitação. 

.   

 

5. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RECEBIMENTO 

 

5.1. Os serviços propostos compreendem a 01 (uma) Manutenção Preventiva mensal, com mão 

de obra para troca de óleo lubrificante, filtros, liquido de arrefecimento, limpeza e outros, 

quando necessário. 

 

5.2. 01 (uma) chamada emergencial, mensal (não cumulativa, somente no caso de falha do 

equipamento), sem custo adicional de mão de obra. 

 

5.3. Plantão técnico 24hs – 7 dias/semana, através de chamada telefônica, cujo número deve 

constar no contrato. 

 

5.4. Os serviços de manutenção nos motos-geradores especificados no objeto deste Termo de 

Referência deverão ser executados em total obediência às leis pertinentes, seguindo as 

especificações preceituadas em normas e padrões da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT e Recomendações Técnicas de cada fabricante de motor/geradores em 

seus respectivos manuais. 

5.5. Os serviços atinentes à manutenção preventiva deverão ser iniciados em até 05 dias úteis 

após a emissão de ordem de serviço, a ser emitida pelo gestor do contrato; 

 

5.6. O tempo de atendimento ao chamado de manutenção corretiva não poderá ser superior a 

24 horas, e o tempo máximo de reparo, com retorno do equipamento em plenas condições 
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de funcionamento não poderá ser superior a 03 dias úteis, salvo autorização expressa do 

gestor do contrato. 

 
5.7. Os serviços deverão ser executados, a princípio, obedecendo ao horário das 7 às 18 horas, 

de segunda à sexta-feira.  

 

5.8. Todos os materiais empregados na execução dos serviços devem ser novos, 

comprovadamente de primeiro uso e qualidade, especificação de originais de cada 

fabricante de motor, além de estar de acordo com as especificações técnicas. 

 

5.9. Somente serão admitidos materiais e/ou insumos não originais, similares aos 

especificados, desde que as condições de similaridades sejam previamente julgadas e 

aceitas pelo gestor deste contrato. 

 

5.10.  Se julgar necessário, a FUNGOTA poderá solicitar à licitante vencedora a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de 

conformidade ou de ensaios relativos aos materiais e insumos que pretende aplicar, 

empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações 

serão providenciados pela licitante vencedora, sem ônus para a FUNGOTA, e, executados 

por laboratórios reconhecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou 

outros aprovados pelos gestores do contrato. 

 
5.11. Os casos omissos serão definidos pelo gestor, de maneira a manter o padrão de 

qualidade previsto para o objeto licitado. 

 
5.12. Obedecer às normas técnicas e legais de Segurança do Trabalho. 

 
5.13. Obedecer às prescrições e recomendações dos fabricantes dos motores e 

geradores. 

 
5.14. O fornecedor do serviço, obrigatória e previamente à execução do serviço, deverá 

apresentar ao SETOR DE MANUTENÇÃO, para aprovação técnica, a especificação dos 

lubrificantes, fluidos, baterias e outras peças a serem fornecidos/utilizados.  

 

5.15. As baterias fornecidas deverão vir acompanhadas dos respectivos certificados de 

garantia emitidos individualmente, constando número de série da bateria e data de início 

de sua validade. 
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5.16. Os serviços da MANUTENÇÃO serão recebidos e pagos em parcelas mensais após 

sua completa execução, devendo as atividades desenvolvidas serem relacionadas e 

fornecidas ao gestor do contrato, mediante entrega de Relatório Técnico Mensal específico, 

retratando as principais ações realizadas e registro dos valores das leituras efetuadas nas 

medições de parâmetros elétricos de operação do alternador síncrono comparando-os com 

os valores especificados de Tensão entre fases, Corrente, Freqüência e Potencia. Efetuar 

e registrar, no Relatório Técnico Mensal, as medições de parâmetros de operação do motor 

como: as temperaturas de água, de óleo, pressão de lubrificante, funcionamento de  carga 

do conjunto alternador/bateria, rotação em regime operacional e ruído do sistema de 

escapamento. 

 

5.17. Antes da aceitação definitiva dos serviços, a licitante CONTRATADA deverá atender 

a todas as exigências da fiscalização, relacionadas com a correção de quaisquer 

imperfeições, vícios de execução ou defeitos verificados, corrigindo-os, sem qualquer ônus 

adicional para a FUNGOTA, bem como todas as demais pendências porventura existentes. 

 
6. DO PLANO DE MANUTENÇÃO 

6.1. Os serviços deverão ser executados, no mínimo, de acordo com a listagem de serviços 

solicitada abaixo, podendo haver outros aqui não listados, mas que são essenciais a uma 

perfeita preservação dos equipamentos, devendo o fornecedor se obrigar a executá-los 

independentemente de estarem ou não explicitamente relacionados neste instrumento, e 

de acordo com o plano de manutenção constante no manual do fabricante de cada 

equipamento, devendo apresentar orçamento para aprovação prévia, quando for o caso. 
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PLANO DE MANUTENÇÃO MÍNIMO 

  Mensal Semestral Anual 

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO       

Verificar e completar, se necessário 
o nível de óleo 

X     

Verificar se há vazamentos de óleo X     

Substituir todo o óleo lubrificante 
do motor 

  X   

Substituir o(s) filtro(s) de óleo do 
motor 

  X   

Limpeza e substituição do(s) 
filtro(s) de respiro do carter 

    X 

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL       

Verificar se há vazamento de diesel X     

Substituir o filtro de combustível, 
drenando os sedimentos dos 
tanques 

  X   

SISTEMA DE ARREFECIMENTO       

Verificar se há vazamentos do 
líquido de arrefecimento 

X     

Verificar e completar se necessário 
o líquido de arrefecimento 

X     

Verificar a operação dos 
aquecedores do líquido de 
arrefecimento 

X     

Substituir todo o líquido de 
arrefecimento 

    X 

Substituir o(s) filtro(s) do circuito de 
arrefecimento 

  X   

 
    

Esta tabela serve apenas como referência. 

Se o motor permanecer fora de uso por um longo periodo, deve-se programa-lo para exercicios de 
funcionamento semanal aguardando o funcionamento por 10 minutos (automaticamente) 

O Oleo lubrificante, filtros diesel e filtros lubrificante deve seguir o intervalo de 250 hs ou 6 meses 
o que ocorrer primeiro. 

Liquido de arrefecimento conforme tabela 

Filtros de ar  conforme indicador de restrição, caso o equipamnto não possua restritor, o mesmo deve 
seguir inspeção visual. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

7.1. DA CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que não haja 

qualquer óbice legal nem fato impeditivo provocado pela CONTRATADA; 

 

b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências; 

 

c) Fiscalizar e acompanhar a execução contratual por meio de seus gestores; 

 

d) Registrar as ocorrências relacionadas com a execução do presente Contrato, que com 

este estejam em desacordo, para que sejam tomadas providências em face de 

quaisquer irregularidades; 

 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários solicitados pela 

CONTRATADA, referente à execução dos serviços objeto do contrato; 

 

f) Notificar a CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, 

fixando o prazo para sua correção; 

 

g) Na fiscalização e acompanhamento deste contrato, os gestores poderão ser auxiliados 

por outros servidores da FUNGOTA, especialmente designados pelos gestores do 

contrato; 

 

h) Dar providências às recomendações da CONTRATADA, relacionadas às condições e 

ao uso correto do moto-gerador. 

 

i) Fornecer a Ordem de Serviço para autorizar a execução dos serviços em tela. 

 
 

7.2. DA CONTRATADA: 

 

a) Comunicar, formalmente, ao gestor do CONTRATO todas as ocorrências que impliquem 

em atraso do cronograma de execução dos serviços, bem como quaisquer 

intercorrências; 

 

b) Designar o preposto para representá-la durante todo o período de execução do contrato, 

o qual deverá se responsabilizar pelo acompanhamento dos serviços e evitar quaisquer 
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prejuízos aos bens da CONTRATANTE. Caso haja substituição do preposto, a empresa 

CONTRATADA deverá comunicar de imediato aos gestores do contrato. 

 

c) Comunicar, formalmente, para concordância do gestor do CONTRATO todas as 

modificações que entender necessárias nos serviços programados; 

 

d) Fornecer serviços e materiais sempre de primeira qualidade (classe “A” para as 

manutenções ou reparos). As peças substituídas na MANUTENÇÃO PONTUAL ANUAL 

deverão ser de primeiro uso, genuínas, originais do fabricante dos motores, ou por ele 

aprovadas, podendo se exigir, em caso de dúvida, a critério do CONTRATANTE, selos 

de qualidade, validade,notas fiscais de aquisição e garantias diretamente do fabricante, 

tornando-os solidários por consequências de sua aplicação. Serão apurados os casos 

em que houver suspeita de desídia ou má-fé; 

 

e) Guardar, imediatamente após as intervenções e serviços necessários, todo o 

ferramental utilizado, efetuar a limpeza da área; remover sujeiras de graxas, óleos e 

resíduos; recolher lixos de estopas, restos de fios e peças substituídas; depositar e 

transportar os entulhos em recipientes próprios e apropriados conforme recomendado 

pela legislação em vigor, sem ônus para o CONTRATANTE;  

 

f) A equipe designada pela CONTRATADA para a execução dos serviços deverá portar e 

utilizar, obrigatoriamente, e de acordo com as Normas Regulamentadoras pertinentes, 

os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e Coletiva apropriados para o exercício 

de cada uma das atividades profissionais, bem como os exigidos pelo Departamento de 

Segurança e Saúde no Trabalho - DSST do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 

observando, especialmente, as normas relacionadas com a segurança, higiene e 

medicina do trabalho. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os acidentes 

de que possam ser vítimas seus empregados; 

 

g) Fazer com que seus funcionários se submetam, durante o tempo de permanência nas 

dependências do CONTRATANTE, aos regulamentos de segurança e disciplina por 

esse exigido, bem como manter seus profissionais devidamente uniformizados e 

identificados; 

 

h) Sinalizar ou isolar (conforme o caso) convenientemente, durante as manutenções 

preventivas e/ou corretivas, o local, a área ou o equipamento, objetivando a segurança 

de seus funcionários, dos servidores e usuários da FUNGOTA, bem como adotar as 

medidas preventivas de acidentes recomendadas pela legislação vigente; 

 

i) Elaborar e apresentar o relatório detalhando os serviços de manutenção preventiva e 

corretivas realizados, junto com a respectiva fatura; 

 

j) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia e 

expressa anuência do CONTRATANTE; 
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k) Manter por sua conta todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários 

à boa e perfeita execução dos serviços. Não será aceito em hipótese alguma a não 

execução de quaisquer serviços, assim como o não cumprimento dos prazos 

estabelecidos, por problema de falta de material/equipamentos e ou ferramentas; 

 

l) É encargo da CONTRATADA o fornecimento dos materiais de consumo necessários 
para os serviços, como estopas, solventes, escovas, lixas etc. 
 

 

m) Realizar o descarte das peças e insumos inservíveis, de forma ambientalmente regular; 

 
 

n) Fornecer garantia dos serviços realizados por 180 (cento e oitenta ) dias corridos após 

a conclusão e aceitação dos mesmos. 

 

o) Para as baterias o prazo de validade da garantia deverá ser de 01 (um ) ano, e para 

todas as demais peças deverão ser adotadas os prazos de validade de garantia 

fornecidas por cada fabricante, porém nunca inferior aos 180 ( cento e oitenta ) dias.   
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ANEXO  

ANEXO III 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
Por este instrumento particular de Procuração, a empresa (razão social) com sede na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº (nº) e Inscrição Estadual (nº), representada 

neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s), Sr(a). (nome), portador(a) da 

Cédula de Identidade RG nº (nº) e CPF nº (nº), nomeia(m) e constitui(em) seu bastante 

PROCURADOR o(a) Sr(a) (nome), portador da Cédula de Identidade RG nº (nº) e CPF nº 

(nº), a quem confere(m) amplos poderes para representar a (razão social da empresa) 

perante a FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES – VOVÓ MOCINHA - FUNGOTA , no 

que se referir ao PREGÃO xxx/2019, com poderes para tomar quaisquer decisões durante 

todas as fases do referido certame, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A 

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE 

PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular 

verbalmente ofertas na etapa de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente 

da intenção de interpor recurso administrativo ou manifestar-se imediata e motivadamente 

sobre a intenção de interpô-lo, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

em nome da Outorgante.  

 

(Local e data)  

Assinatura do(s) outorgante(s), com poderes para este fim, conforme documento 

pertinente, dentre os indicados no subitem 4.1.1, que deverá acompanhar a 

procuração.  

 

 A procuração deverá vir acompanhada da documentação necessária para a 

comprovação da validade da mesma e ter firma reconhecida.  
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                                        ANEXO IV 
                                            
           DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

 

À Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA Araraquara  

Sr. Pregoeiro,  

 

Pela presente declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, que a 

empresa (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o 

PREGÃO Nº xxx/2019, cujo objeto é a contratação de ME, EPP OU EQUIPARADA para 

Contratação de empresa especializada em tecnologia mecânica para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em base temporal regular, nos  sistemas de moto-

geradores  situados  na Maternidade Gota de Leite e Upas de Araraquara de acordo com a 

descrição dos serviços constantes  do Termo de referência e demais anexos 

 

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

 

 

Assinatura do Representante Legal  

Nome:  

RG:  

CPF:
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste instrumento 

convocatório, que a empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº), é 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte(EPP), nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06 e suas alterações, e que não se enquadra em nenhum dos 

incisos do parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei, estando apta, portanto, a se beneficiar do 

tratamento jurídico diferenciado e a exercer o direito de preferência, no procedimento 

licitatório em epígrafe, realizado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES – VOVÓ 

MOCINHA – FUNGOTA. 

 

LOCAL/DATA.  

 

 
______________________________  

Assinatura do Representante Legal  

Nome:  

RG:  

CPF
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÕES  
PREGÃO Nº 016/2019  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019  
OBJETO: Contratação de empresa especializada em tecnologia mecânica para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em base temporal regular, nos  sistemas de 

moto-geradores  situados  na Maternidade Gota de Leite e Upas de Araraquara de acordo com 
a descrição dos serviços constantes  do Termo de referencia e demais anexos. 
 
Sr. Pregoeiro da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - FUNGOTA  
A empresa (nome da empresa), sediada na (endereço completo, cidade, estado), inscrita no C.N.P.J. 
sob nº (nº), por seu representante legal, DECLARA, sob as penalidades da Lei e para todos os fins de 

direitos:  
1. ( ) Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
 
( ) não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei 
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, ou  
( ) Emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz;  
 

2. A INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes à data de expedição do Cadastro apresentado, que 
impossibilitem sua habilitação no Pregão em epígrafe pois que continuam satisfeitas as exigências 
previstas no art. 27 da Lei nº. 8.666/93 e alterações;  
 
3. Que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

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

.........................................................................  
Assinatura do representante legal  
Nome:  
RG:  
CPF:
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ANEXO VII 
 

PROPOSTA COMERCIAL  
PREGÃO Nº 016/2019  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019  

OBJETO: Contratação de empresa especializada em tecnologia mecânica para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em base temporal regular, nos  sistemas de moto-geradores  situados  
na Maternidade Gota de Leite e Upas de Araraquara de acordo com a descrição dos serviços constantes  do 
Termo de referência e demais anexos. 
 

2. ESPECIFICAÇÃO: 
 
LOTE 01 
 

ITEM QUANT UNID 

LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO – 
Grupo Moto-Gerador 

(GMG) 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

12 MESES 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

UN UPA CENTRAL 

GMG: A0220021412 

Motor: FTP_FIAT – 
Modelo: NEF_67TM6 – 
No. Série: 6085345 

Quadro: DS7320 

Gerador: CRA – Modelo: 
No. Série: 561295 – 
Potência: 220 KVA 

 

 

    712,50 

 

 

   8.550,00 

 

 

 

02 

 

 

01 

 

 

UN 

UPA VILA XAVIER 

GMC: A0081005411 

Motor: MWM – Modelo: 
D229_6 – No. Série: 
C1N208841 

Quadro: DS732 

Gerador: WEG – Modelo: 
No. Série: 1010839757 – 
Potência: 81 KVA 

 

 

  712,50 

 

 

  8.550,00 

 

 

03 

 

 

01 

 

 

UN 
UPA VALE VERDE 

GMG: A0083030115 

Motor: PERKINS – 
Modelo: 1104A_44TG1 – 
No. Série: B520265A 

Gerador: WEG – Modelo: 
No. Série: 1029983619 – 
Potência: 81 KVA 

 

 

  712,50 

 

 

 8.550,00 

                                     VALOR TOTAL UPAS  25.650,00 
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LOTE 02 
 

ITEM QUANT UNID 

LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO – 
Grupo Moto-Gerador 

(GMG) 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

UN 
MATERNIDADE 
GOTA DE LEITE 

GMG: A12T022512 

Motor: CUMMINS – 
Modelo: BTA.9-G2 
(36372708) 

Quadro:  

Gerador: C145 D6 4 – No. 
Série: A12T022512 – 
Potência: 181 KVA 

   

 

 

   712,50 

  

 

 

 

8.550,00 

                 VALOR TOTAL  MATERNIDADE  8.550,00 

                   VALOR GLOBAL (TOTAL) DA 
PROPOSTA (LOTE 01 +LOTE 02) 

R$ 34.200,00 

 

Indicar o valor da hora técnica que deverá ser aplicada no caso de manutenção corretiva R$__________ 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:  

 

Nome:______________________________;  

Nacionalidade:___________________  

Endereço:___________________________________________________  

Cidade:___________________ CEP:________________  

Número do RG:________________________________   
 
COMPROMISSO:  

1. Esta empresa se compromete a fornecer os materiais conforme especificações e 

exigências constantes no ANEXO II do Pregão 016/2019 e nesta proposta comercial.  
 

2. A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.  
 

3. Declaramos que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.  

 
4. Declaramos estar cientes de que a apresentação de proposta implica na aceitação de todas 
as condições constantes do Edital do Pregão 016/2019 e seus Anexos e o vincula ao pleno 
cumprimento do contrato.  

 
LOCAL/ DATA:  

(Assinatura do REPRESENTANTE)  
________________________________________________________________  
Nome Completo – Nº de documento de identidade 
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Anexo VIII 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº xxx/2019 

 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES – VOVÓ MOCINHA - 
FUNGOTA  
CONTRATADA:  
REF.: PREGÃO N.º 016/2019 – Processo de Compra N.° 024/2019  

 

CONTRATO N°___________________ - LIVRO _______________ - FLS. ______________, Que entre 

si fazem, de um lado A FUNDAÇÃO IRENE SIQUEIRA ALVES – “VOVÓ MOCINHA” – FUNGOTA 

ARARAQUARA, representada pela sua Diretora Executiva Lucia Regina Ortiz Lima, brasileira, portadora 

do RG nº XXX e CPF nº XXX, doravante denominado CONTRATANTE; e,    de outro lado,  a empresa  

   , estabelecida na    , nº  , CEP  ,  na  cidade de ___ 

 , estado de  , CNPJ nº  , Inscrição Estadual  nº  , doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, neste ato   representada   pelo (a)  Sr.(a)   , brasileiro (a), 

residente e domiciliado (a)  na rua  ,nº  nestacidade de  , portadora da Cédula de Identidade nº 

 , CPF n.º  , celebram o presente CONTRATO, resultante do Processo de Compra nº. 

xxx/2019 - Pregão Presencial n.º xxx/2019, homologado em  , a cujo instrumento 

convocatório está vinculado. Este acordo se regerá pelos parâmetros traçados pela Lei 8.666/93, pelas 

disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, bem como pelas condições 

seguintes: 
 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Este CONTRATO tem por objeto a contratação tem por objeto a contratação 

de ME, EPP OU EQUIPARADA para Contratação de empresa especializada em tecnologia 

mecânica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em base 

temporal regular, nos  sistemas de moto-geradores  situados  na Maternidade Gota de 

Leite e Upas de Araraquara de acordo com a descrição dos serviços constantes  do Termo 

de referencia e demais anexos, independente de transcrição, é parte integrante deste CONTRATO. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução do Contrato será disciplinada por suas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, em especial os estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, incidindo-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as regras de 

Direito Privado aplicáveis às obrigações ora contraídas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Para todos os efeitos de direito, para  melhor  caracterização da forma 

de fornecimento, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 

contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO Nº. 016/2019, 

constantes do Processo Licitatório nº. 024/2019 e, em especial, a Proposta de Preços. 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão 

atendidos pela conta de dotação orçamentária, da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó 

Mocinha – FUNGOTA. 

Classificação Funcional Programática:  

XX.XXX.XXXX.X.XXX – Manutenção das Atividades –  

Categoria Econômica: 

X.X.XX.XX. – reserva Nº 

  

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite da Lei, na forma do artigo 

57, inciso II, da Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Havendo prorrogação, os preços contratados poderão ser reajustados, 

mediante aplicação da variação do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M (Fundação 

Getúlio Vargas - FGV) no período, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado: 

 

a) Para o primeiro reajuste: a partir da data limite da apresentação das propostas constantes 

do Edital: 

b) Para reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que  deu ensejo 

ao último reajuste ocorrido. 

PARÁGRAFO QUARTO - Sessenta dias antes do término da vigência deste instrumento, a 

CONTRATANTE expedirá, conforme sua conveniência, comunicado à CONTRATADA para que esta se 

manifeste, dentro de cinco dias úteis, contados do recebimento da consulta, seu interesse na 

prorrogação do contrato e, havendo acordo entre as partes, a CONTRATANTE providenciará, no 

devido tempo, o respectivo termo aditivo. 

 

 PARÁGRAFO QUINTO - A ausência de manifestação da CONTRATADA acerca da prorrogação 

contratual importa  anuência com a mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO –  A Contratada deverá prestar o serviço após assinatura do Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser executados na forma e condições constantes no 

TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II). 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor total para o período de vigência do contrato é de R$ xxx,xxx 

(reais), fixo e irreajustável, nos quais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como 

os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza e fixado 

conforme quadro a seguir: 

 

ITEM QUANT UNID 

LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO – 
Grupo Moto-Gerador 

(GMG) 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

12 MESES 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

UN UPA CENTRAL 

GMG: A0220021412 

Motor: FTP_FIAT – 
Modelo: NEF_67TM6 – 
No. Série: 6085345 

Quadro: DS7320 

Gerador: CRA – Modelo: 
No. Série: 561295 – 
Potência: 220 KVA 

  

 

 

02 

 

 

01 

 

 

UN 

UPA VILA XAVIER 

GMC: A0081005411 

Motor: MWM – Modelo: 
D229_6 – No. Série: 
C1N208841 

Quadro: DS732 

Gerador: WEG – Modelo: 
No. Série: 1010839757 – 
Potência: 81 KVA 

  

 

 

03 

 

 

01 

 

 

UN UPA VALE VERDE 

GMG: A0083030115 

Motor: PERKINS – 
Modelo: 1104A_44TG1 – 
No. Série: B520265A 

Gerador: WEG – Modelo: 
No. Série: 1029983619 – 

  

CLÁUSULA QUINTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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Potência: 81 KVA 

                                     VALOR TOTAL UPAS   

ITEM QUANT UNID 

LOCALIZAÇÃO 

EQUIPAMENTO – 
Grupo Moto-Gerador 

(GMG) 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

UN 
MATERNIDADE 
GOTA DE LEITE 

GMG: A12T022512 

Motor: CUMMINS – 
Modelo: BTA.9-G2 
(36372708) 

Quadro:  

Gerador: C145 D6 4 – No. 
Série: A12T022512 – 
Potência: 181 KVA 

  

                 VALOR TOTAL  MATERNIDADE  

                    VALOR GLOBAL (TOTAL) DA 
PROPOSTA (LOTE 01 +LOTE 02)  

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para fins de pagamento, a partir do 1.° (primeiro) dia útil do mês 

subsequente ao mês de referência, a CONTRATADA deverá emitir uma única nota fiscal/fatura, 

correspondente ao valor efetivamente devido naquele período, e encaminhá-la diretamente ao fiscal 

do contrato, para conferência e aprovação pelo mesmo e posterior encaminhamento à Tesouraria 

para pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada com o mesmo nº de 

CNPJ que originou a contratação. 

PARÁGRAFO QUARTO - O servidor responsável informará o setor de finanças a respeito de multas 

aplicadas à CONTRATADA e que devam ser descontadas do pagamento a ser feito. 

PARÁGRAFO QUINTO- O pagamento será efetuado pela Fundação Municipal Irene Siqueira Alves 

Vovó Mocinha - FUNGOTA, em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias após o recebimento 

da nota fiscal e sua conferência pela CONTRATANTE, conforme disposto no parágrafo terceiro. 

PARÁGRAFO SEXTO – Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à execução 

do presente Contrato, cabendo à CONTRATANTE exclusivamente o pagamento da importância 

contratada. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de erros ou omissões na nota fiscal, inclusive a falta da 

documentação que deve acompanhá-la, será ela rejeitada e devolvida à CONTRATADA com as 

informações que motivaram a rejeição, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, sejam corrigidas 

as irregularidades verificadas, contando-se o prazo mencionado no parágrafo quinto a partir da data 

de sua reapresentação, devidamente corrigida. 
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PARAGRAFO OITAVO - Do pagamento devido à CONTRATADA será descontado o valor de eventuais 

multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual. 

PARÁGRAFO NONO – A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada não justificará a interrupção 

do fornecimento. 

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento em desconformidade com o prazo previsto no parágrafo 

terceiro será acrescido de juros moratório de 1,0% (um por cento) ao mês, calculado pro rata 

tempore ao atraso verificado, salvo se o atraso ocorrer sem culpa da CONTRATANTE. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Executar o objeto deste Contrato de acordo com os documentos que o 

integram e o explicitado em suas cláusulas, em estrita conformidade com a legislação vigente, e 

ainda; 

a) iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura deste contrato;  

b) substituir qualquer item que for considerado pela CONTRATANTE como em desacordo 

com as normas legais ou objeto contratuais; 

c) manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos 

termos do Inciso XIII do art. 55 da Lei Federal 8.666/93; 

d) responsabilizar-se pelos tributos, encargos e contribuições, sejam de caráter trabalhista, 

previdenciário, comercial e social, relativas à prestação execução do contrato, cabendo 

saldá-las diretamente a quem de direito, salvo a sua eventual retenção ou desconto pela 

CONTRATANTE por disposições legais; 

e) zelar para que serviço seja executado conforme exigência da CONTRATANTE, dentro do 

prazo por ela fixado; 

f) realizar os serviços contratados com pessoal adequado, capacitado e devidamente 

habilitado/treinado, nos termos da legislação específica, de modo a fornecer os serviços 

com a qualidade técnica que estes exigem e em estrito atendimento à normatização a 

eles pertinentes; 

g) responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, 

provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ ou terceiros; 

h) apresentar a nota fiscal/fatura mensalmente, contendo as informações relativas aos 

serviços efetivamente prestados à CONTRATANTE, de acordo com as exigências deste 

Contrato; 

i)  aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, nos termos do 

§ 1º do art. 65 da Lei 8.666/93; 

j) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, inclusive por vícios ou 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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defeitos referentes a sua execução; 

k)  arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos do 

Código Civil e do Código de Defesa e Proteção do Consumidor vigentes; 

l) prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente a reclamações 

sobre seus serviços; 

m)abster-se de transferir ou subcontratar o objeto deste contrato, no todo ou em parte, sob 

pena de rescisão; 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além de outras obrigações estabelecidas neste Contrato e, em especial, 

na Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada deverá cumprir todas as obrigações referentes à prestação 

dos serviços, conforme disposto no Edital, no Termo de Referência e em sua proposta, em especial, 

com relação aos prazos de atendimento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e, ainda: 

a) manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto deste contrato; 

b) reportar-se ao fiscal do contrato para que seja efetivado o controle das atividades realizadas; 

c) garantir a segurança e idoneidade; 

d) considerar que a ação de fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas 

responsabilidades contratuais; 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento provisório ou definitivo não exime a contratada de sua 

responsabilidade, na forma da lei e deste contrato, pela qualidade, correção e segurança dos serviços 

prestados. 

 

I - O objeto deste pregão deverá ser executado conforme Anexo II – Termo de referência. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contrato será acompanhado e fiscalizado por empregados a serem 

designados para esse fim. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - quando as decisões e providências ultrapassarem a 

competência do(s) Fiscal(is) do Contrato deverão as mesmas serem encaminhadas a Diretoria em 

tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE deverá sem prejuízo da responsabilidade pela execução 

do objeto por parte da CONTRATADA: 

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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a) fiscalizar e orientar o serviço prestado e a execução do contrato, por intermédio de 

servidor com delegação de competência para prática do ato; 

b) aprovar a fatura de prestação de serviços, desde que os mesmos tenham sido realizados 

em conformidade com o estabelecido neste contrato; 

c) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 

solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

d) fiscalizar a execução do contrato, por intermédio de seu fiscal e de seu gestor; 

e) empenhar os recursos orçamentários necessários aos pagamentos, na dotação 

correspondente do orçamento vigente, e efetuá-los, de acordo com o estabelecido neste 

contrato. 

 PARÁGRAFO ÚNICO – Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no art.    

65, da Lei nº 8666/93, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento, 

salvo na hipótese do § 8.º do mesmo artigo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficará impedida de licitar e contratar com a União Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 

artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, nos termos do art. 12, “caput” e parágrafo único do Decreto 

Municipal 8.257/05. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - De acordo com o art. 87 da Lei nº 8.666/93, pelo descumprimento das 

obrigações contratuais, a CONTRATANTE: 

a) NOTIFICARÁ a CONTRATADA da intenção de aplicação da sanção, garantindo o prazo para 

defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis, com abertura de correspondente processo 

administrativo; 

b) Acatada a defesa da CONTRATADA, arquivar-se-á o processo administrativo. 

c) Não apresentada ou não acatada a defesa, aplicar-se-á as seguintes sanções conforme o 

grau da infração constante da tabela abaixo: 

i. Advertência por escrito; 

ii. Advertência por escrito e multa; ou 

iii. Multa. 

d) Pela inexecução total ou parcial  do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado cumulativamente a suspensão  temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a  

02 (dois) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

mailto:comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art7
http://www.camara-arq.sp.gov.br/Siave/Documentos/Documento/136502
http://www.camara-arq.sp.gov.br/Siave/Documentos/Documento/136502
http://www.camara-arq.sp.gov.br/Siave/Documentos/Documento/136502
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art87
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 

da(s) fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da FUNGOTA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será 

concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da publicação, de acordo com o disposto no artigo 9º do Decreto Municipal nº 8.257/05. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Não impede a aplicação de advertência e/ou multa o saneamento da falha 

verificada no prazo de defesa prévia. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Garantido o direito de defesa, constituem motivo para rescisão do contrato 

a inexecução total ou parcial do contrato, bem como a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no artigo 78 da Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO OITAVO - Na hipótese de rescisão a CONTRATANTE poderá reter créditos, a fim de 

ressarcir a Administração de prejuízos que advierem do rompimento do Contrato, bem como para 

quitar débitos trabalhistas e previdenciários gerados pela execução do presente contrato. 

PARÁGRAFO NONO – Não impede a rescisão unilateral o saneamento da falha verificada no prazo 

de defesa prévia previsto no parágrafo primeiro desta cláusula. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso uma das partes contratantes, em benefício da outra, tolere, ainda que 

por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer cláusula deste Contrato e/ou dos 

documentos que o integram, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou 

prejudicar essas mesmas cláusulas, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância 

houvesse ocorrido. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara - São Paulo, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas do 

presente Contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas 

abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito. 

Araraquara, xxx de xxxxxxxxx de 2019 
 

 
__________________________________________                _____________________________________ 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
“VOVÓ MOCINHA” – FUNGOTA ARARAQUARA                                                     CONTRATADA 
                          DIRETORA EXECUTIVA 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA TOLERÂNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 
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