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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

EXCLUSIVO PARA ME E EPPO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida CondeD’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.208/0001-17, neste atorepresentado pelo Prefeito Exmo. Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro,Administrador, inscrito no CPF sob o nº 979.396.177-53, CI nº 951.826-ES, residente na Fazenda daPenha, Zona Rural, s/nº, Taquaraçu, Ibiraçu/ES o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n°14.635.944/0001-40, com sede na Rua Martins Pescador, Bairro Ericina – Ibiraçu/ES, neste atorepresentada pela Senhora Secretária Municipal de Saúde, ROSICLEA PELISSARE OLIVEIRA,brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 031.664.557-52, C.I: 35.27441-ES, residente na Rua:Maria da Penha Morais Depizzol, nº 65, São Cristóvão - Ibiraçu/ES - CEP 29.670-000 e o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 15.268.099/0001-84, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e DesenvolvimentoHumano o Sr. ROBERTO CARLOS RAMALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº847.791.367-68, CI nº 763.942 SPTC-ES, residente na Rua Francisco Agemiro Modenesi Grattz, nº316, Bairro Elias Bragatto,  CEP 29.670-000, Ibiraçu/ES, por meio da Pregoeira Oficial e Equipe deApoio, designados pela Portaria nº 17.620/2017 de 19/01/2017, torna público que na data, horárioe local abaixo assinalado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº020/2017, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para manutençãopreventiva e corretiva, com visitas “in loco”, como fornecimento e reposição demateriais/peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de Relógio de Registrode Ponto, Software e Sistema Operacional Henry, pertencentes a Prefeitura Municipal deIbiraçu/ES, conforme autorização no processo nº 1177/2016 de 17/03/2016,  a pedido daSecretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, com critério de julgamentode menor preço (global) e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, e ainda deacordo com a Lei nº 10.520/2002, nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 147/2014.
REGÊNCIA E REGIME

Regência: Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações.
Modalidade: Pregão.
Tipo de Licitação: Menor preço.
Regime de Execução: Indireta.
Critério de Julgamento: Menor preço (global).
Repartição interessada: Secretaria Municipal de Administração e RecursosHumanos - SEMARH
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias, contados a partir da data de entrega dos
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envelopes.
Data, hora e local do Credenciamento: 08/03/2017 às 08 horas na Sala da Sessão dePregão, sito na Avenida Conde D’Eu – 486 – Centro –Sede, Ibiraçu – Espírito Santo.
Data e hora da Abertura: 08/03/2017 às 08 horas, no mesmo local.
OBSERVAÇÃO: OS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DE

HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLIZADOS
NO PROTOCOLO GERAL DA PMI, ATÉ AS 07 HORAS
E 45 MINUTOS DO DIA 08/03/2017, NÃO SENDO
ACEITOS APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO NESTE
EDITAL.

1. OBJETO1.1. O presente Pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada paramanutenção preventiva e corretiva, com visitas “in loco”, bem como fornecimento ereposição de materiais/peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de Relógiode Registro de Ponto, Software e Sistema Operacional Henry, pertencentes a PrefeituraMunicipal de Ibiraçu/ES, conforme autorização no processo nº 1177/2016 de 17/03/2016,  apedido da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, conforme asespecificações e condições constantes no Termo de Referência.
2.0. O objeto da licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Administração eRecursos Hurmanos- SEMADH.2.1- VISITA TÉCNICA

2.1.1- Visita técnica aos locais dos serviços com o objetivo de inteirar-se das
condições dos equipamentos a ser Manutenido, bem como o grau de dificuldade
existente será facultativa, e caso a empresa licitante tenha interesse em realizá-la, deveráagendar a visita com antecedência, diretamente com a Gerencia de Recursos Humanos,através do telefone nº (27) 3257-0506.
Obs.: Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, na abertura das propostas e/ouapós a assinatura do contrato não será aceita alegações de desconhecimento das condiçõese do grau de dificuldade existente, como justificativa para se eximirem das obrigaçõesassumidas.
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2.2- MANUTENÇÃO PREVENTIVA
a) Compreende em 01 (uma) visita a cada 03 (três) meses na Prefeitura Municipal deIbiraçu/ES, pelo período de 12 (doze) meses, realizando a inspeção regular, limpeza, testes,revisões e, quando necessário, substituições de peças, insumos, materiais e/oucomponentes, visando proporcionar um funcionamento eficiente, seguro e econômico doequipamento, proporcionando condições normais de utilização com objetivo de sereduzirem as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgastes ou envelhecimento deseus componentes.
b) Considera-se manutenção preventiva a que visa manter o equipamento dentro dascondições normais de utilização com objetivo de se reduzirem as possibilidades deocorrência de defeitos por desgastes ou envelhecimento de seus componentes.
c) Constituem tais serviços de lubrificação, revisão, ajustes de parte metálicas, elétricas oueletrônicas, mecânicos, verificações, alinhamentos, calibragem, limpezas, bem comoorientações para utilização normal e adequada dos mesmos.
d) A visita trimestral preventiva deverá ser agendada com o fiscal do contrato, devendo acontratada emitir relatório relacionando todos os serviços realizados e entregando ao fiscaldo contrato, que arquivará junto ao processo.
e) A falta da realização da manutenção preventiva e emissão do relatório ensejará obloqueio pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES do pagamento mensal a contratada.
f) A CONTRATADA deverá apresentar um RELATÓRIO DE VISITA, assinado peloresponsável que acompanhou a visita pertencente ao quadro de funcionário da Unidade e oTécnico da contratada que efetuou a visita.
g) Os serviços deverão possuir a garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar daconclusão deste.
h) A manutenção preventiva será realizada no local onde os equipamentos estivereminstalados
2.2.1- Os Itens inclusos na prestação de serviços de manutenção preventiva, sem custoadicional para a CONTRATANTE:
a) aparelhos, equipamentos, ferramentas e demais instrumentos necessários paradesempenhar as atividades inerentes ao objeto do contrato;
b) materiais de consumo diversos utilizados nas manutenções, tais como parafusos, roscas,arruelas, abraçadeiras, travas, rolamentos, fusíveis, lâmpadas, solventes, lubrificantes,graxas, tintas, adesivos, anticorrosivos, detergentes, vedações, enchimentos, espumas,estopa, capacitores, transistores, diodos, CI, fios, cabos e conectores internos.
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Obs.: As manutenções relacionadas acima, estão expostas de forma exemplificativa, nãoimpedindo a contratada de prestar o serviço de manutenção preventiva de acordo com asregras do fabricante e em plena condição de funcionamento.2.3 - MANUTENÇÃO CORRETIVA (EMERGENCIAIS)
a) Entende-se por Manutenção Corretiva a série de procedimentos destinados a corrigir osdefeitos de qualquer peça ou componente do sistema, ou deste como um todo. Compreendesubstituições, ajustes mecânicos ou eletrônicos, reparos e mudanças na localização dosequipamentos, caso seja necessário, bem como todos os procedimentos necessários aorestabelecimento ou adequação das boas condições de funcionamento, tudo emconformidade com os manuais e normas técnicas específicas dos equipamentos do sistema.Este serviço inclui a substituição de peças e/ou componentes novos e originais, porventuranecessários.
b) Compreende em manutenções emergenciais limitadas a 12 (doze) visitas no período de01 (um) ano, realizando serviço que envolva reparo e substituição de componentes, com oobjetivo de sanar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, realizando osprocedimentos de testes necessários após os reparos e a troca de componentes.
c) Em caso de necessidade e em qualquer momento, a CONTRATANTE acionará aCONTRATADA para ações corretivas, cujas visitas, não poderão ser classificadas como“visitas preventivas” e sim como “visitas corretivas”, devendo ocorrer em ocasiões distintase por chamado.
d) A CONTRATADA deverá atender a ocorrência no máximo em 24 (vinte e quatro) horas,após a solicitação da CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente,devendo para tanto dispor de equipe técnica de plantão.
e) O não atendimento, neste item, poderá implicar em ressarcimento dos eventuaisprejuízos sofridos pela CONTRATANTE decorrentes do não atendimento ao chamado deemergência para a ação corretiva do equipamento.
f) - Por ocasião das visitas corretivas, também haverá necessidade de emissão deRELATÓRIO DE VISITA.
g) Um chamado pode corresponder a manutenção de vários equipamentos, ficando a cargoda CONTRATANTE delimitar o mesmo, avaliando o grau de dificuldade e quantidade deobjetos a serem manutenidos.
h) A manutenção corretiva ocorrerá quando solicitada pelo gestor do contrato.
i) Os serviços deverão possuir a garantia mínima de 90 (noventa) dias.
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2.4- FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E/OU COMPONENTES REFERENTE A
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EMERGENCIAIS:
a) As peças e componentes fornecidos deverão ser originais e/ou de suas subsidiárias,devidamente compatíveis com sistema de controle de ponto instalado, mantendo osmesmos padrões de funcionamentos.
b) Só serão trocadas as peças, materiais e/ou componentes após aprovação daCONTRATANTE, devendo esta observar valor compatível de mercado, qualidade eprincipalmente, a real necessidade da substituição.
c) O fornecimento de peças deverá ser precedido de três orçamentos (salvo quando houvermenor número de fornecedores no mercado) e autorização formalizada em ordem deserviço, e deverá ser faturado no mês seguinte ao de sua ocorrência pelo menor preçoorçado.
Obs.: A CONTRATANTE não ficará adstrita aos orçamentos apresentados pela contratada epoderá indicar outros possíveis fornecedores, visando a obter preços mais vantajosos.
d) As peças trocadas deverão possuir pelo menos a garantia mínima legal.
e) As peças e componentes porventura substituídos deverão ser entregues ao gestor docontrato.
f) A substituição de peças e componentes ocorrerá sempre que verificada a necessidade,em função do desgaste natural decorrente da utilização dos mesmos ou de defeitostécnicos, por ocasião da execução da manutenção corretiva.
2.5 - FASES/MODO DE EXECUÇÃO – METODOLOGIA
a) Os componentes substituídos no atendimento preventivo e corretivo devem serperfeitamente compatíveis com o sistema de controle de ponto instalado, mantendo osmesmos padrões de funcionamento.
b) O prazo para atendimento da manutenção corretiva será de até 24 (vinte e quatro)horas, contados da solicitação do gestor do contrato, e a conclusão dos serviços até 24horas para os serviços, contados do atendimento.
c) Não sendo possível solucionar os problemas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, aCONTRATADA deverá disponibilizar equipamento e/ou componentes substitutos, até oconserto do defeituoso, responsabilizando-se pelas despesas referentes àretirada/envio/transporte de equipamentos e/ou componentes substitutos e/ousubstituídos.
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d)Todos os chamados técnicos deverão se apresentar vinculados a um número de chamadoou protocolo na Ordem de Serviço. Tal número deverá ser repassado ao solicitante doserviço no ato da abertura do chamado.
e) A conclusão do chamado técnico se dará com a entrega do equipamento em condições deperfeito, ininterrupto e regular funcionamento2.7- A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do Orçamentovigente, a saber:
Nomenclatura Código DescriçãoÓrgão 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ERECURSOS HUMANOS – SEMARHUnidade 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ERECURSOS HUMANOS – SEMARHDotação 050001.0412200022.018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DASEMARHElemento deDespesa 33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICAFonte deRecurso 100000000 RECURSOS ORDINÁRIOSFicha 000134 NÚMERO DO PPA 2017.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO3.1- Somente poderão participar do certame, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº147/2014, e suas posteriores alterações, as microempresas e empresas de pequeno porte, assimcaracterizadas nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.3..1.2- Não será admitida a participação de empresas:a) declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;b) que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município deIbiraçu/ES;c) em consórcio ou grupo de empresas, bem como a delegação ou sub-contratação dos objetos ora licitados;d) cuja atividade empresarial não abranja o objeto desta licitação;e) possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da PrefeituraMunicipal de Ibiraçu/ES.f) estrangeiras que não funcionem no País;
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g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.h) que não sejam enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte.3.1.3 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento.
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, asmicroempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigidapara efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 8.2.3 deste Edital, mesmo queesta apresente alguma restrição.4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de5 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente fordeclarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da AdministraçãoPública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissãode eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.4.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará decadênciado direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 dejunho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantesremanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.4.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para asmicroempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em queas propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor ofertainicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.4.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:4.4.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentarproposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que seráadjudicado em seu favor o objeto licitado;4.4.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma dosubitem 4.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dosubitem 4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;4.4.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas depequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteioentre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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4.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicadoem favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação dadocumentação de habilitação.4.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada paraapresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,sob pena de preclusão.4.4.6. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição a Certidão
Simplificada da Junta Comercial,.4.5 – Os privilegios concedidos pela LC 123/2006 lei 147/14 serão aplicadas às cooperativas, nostermos do artigo 34 da Lei n° 11.488/2007.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ABERTURA DA LICITAÇÃO5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública das propostas,qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório doPregão.5.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este Editalaquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item5.1.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processolicitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.5.2. ABERTURA DA LICITAÇÃO5.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada emconformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos.
6. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. CREDENCIAMENTO6.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:a) - tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento deregistro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes paraexercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura;b) - tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, sendo estaúltima, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociarpreço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes
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ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", quecomprove os poderes do mandante para a outorga.Obs.: O instrumento de credenciamento (Anexo II), bem como o Ato Constitutivo da Empresa(documento hábil para comprovação de outorga de poderes e da condição de dirigente da empresa)deverá ser entregue no horário estipulado no preâmbulo deste edital (credenciamento), fora doenvelope, em mãos, ao Pregoeiro Oficial.
C) O Instrumento de credenciamento (Anexo II) deverá conter: assinatura do representante legal, com
a devida prova de reconhecimento de firma.6.1.2. O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial deidentificação que contenha foto.6.1.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um delespoderá representar apenas uma credenciada.6.1.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusãoda licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.6.1.5. Os interessados ou seus representantes apresentarão em mãos a Pregoeira da PrefeituraMunicipal de IBIRAÇU, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE A LICITANTE CUMPREPLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com o inciso VII, Artigo 4º da Lei nº.10.520/2002, conforme o modelo a seguir, no ato do Credenciamento:DECLARAÇÃOReferência: Pregão Presencial nº. 020/2017.A empresa: .................................................................................................. ...................,(razão social da licitante),Inscrito no CNPJ sob o nº........................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor(a) ......................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº.............................................................., CPF nº. ....................................., DECLARA, para fins do disposto noinciso VII, do Artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos dehabilitação estabelecidos no instrumento convocatório...................................................................Local e data ...............................................................................................Representante legalObs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue em mãos aoSenhor Pregoeiro no ato do credenciamento.
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6.2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES6.2.2- Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á  a abertura dos envelopes contendo aspropostas de preços e os documentos de habilitação devidamente protocolizados no protocolo
geral da PMI até às 07 horas e 45 minutos do dia 08/03/2017, não sendo aceitos após ohorário estabelecido neste edital, sendo os envelopes em invólucros separados, indevassáveis,lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE A
EDITAL DE PREGÃO Nº 020/2017.
PROPOSTA DE PREÇOS.
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ.
EMAIL : _____________

ENVELOPE B
EDITAL DE PREGÃO Nº. 020/2017.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ.
Email: __________________________

6.2.1. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ:a) - ser elaborada em papel timbrado da empresa, e redigida em língua portuguesa, com suaspáginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada eassinada pelo representante legal da licitante;b) - indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e endereçoeletrônico.c) - ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes;d) - apresentar COTAÇÃO DOS PREÇOS, tendo como modelo o Anexo I (“Especificações e Cotação dePreços”), onde constarão: número do item, marca (quando for o caso), unidade, quantidade, valorunitário do item, valor total do item e da Proposta;f) - ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, comfixação do prazo de Validade da Proposta;g)- O prazo para execução do contrato será de 12 (doze) meses a contar o recebimento da Ordem deServiço.h) - declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessáriasao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;
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i) - conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induzao julgamento a ter mais de um resultado;6.2.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ouincorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos deacréscimos a qualquer título.6.2.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital ede seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazesde dificultar o julgamento.6.2.4. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, porsimples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento,possa representar risco de fraude aos princípios da licitação.6.3. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou, ainda,entre estes e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correçõesnecessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão osúltimos;6.4. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E caso alicitante apresente mais de uma proposta, a Pregoeira considerará todas as suas propostasdesclassificadas para todos os efeitos;6.5. O preço ofertado na proposta ou em cada lance, será de exclusiva e total responsabilidade dalicitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para mais ou para menos;6.6. Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;6.6.1. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente àreunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim.6.6.2. A falta do CNPJ, e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dadosconstantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”.6.7. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condiçõesestabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nelacontidas.
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS7.1. Após o credenciamento, as licitantes entregarão a Pregoeira em envelopes separados, aproposta de preços e os documentos de habilitação.
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7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope – “Proposta” - estará encerrado o credenciamento e,por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.7.2. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidasneste edital e seus anexos.7.2.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operaçõesaritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuaiserros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradaspara apuração do valor da proposta.7.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.7.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dosseguintes critérios:a) - seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)superiores àquela;b) - não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serãoselecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentementedo número de licitantes.7.4. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formularlances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordemdecrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.7.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, emrelação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem delances.7.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta demenor preço, observada a redução mínima entre os lances determinados pelo Pregoeiro, aplicávelinclusive em relação ao primeiro.7.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapadeclinar da formulação de lances.7.7. Serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, naordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.7.8. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução dopreço.
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7.9. Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço (global),decidindo motivadamente a respeito.7.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de mercadovigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pelaAdministração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.7.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço (global), será aberto o envelope contendo osdocumentos de habilitação de seu autor.7.11. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderãoser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação,inclusive mediante:a) - substituição e apresentação de documentos obtidos pela Internet, ou;b) - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.7.11.1. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos osdocumentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamentejustificada.7.11.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meioseletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendoapresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital a licitante seráhabilitada e declarada vencedora do certame.7.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, aPregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirásobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assimsucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos dehabilitação, caso em que será declarada vencedora.
8. HABILITAÇÃO8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço naforma prescrita neste Edital, proceder-se-á à abertura do envelope B, para análise dos documentosde habilitação da proponente classificada.8.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nossubitens 8.2.1 a 8.2.5, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES 1 a 8deste item.
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8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA8.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou,8.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado, devidamenteregistrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhadode documentos de eleição de seus administradores, ou;8.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedadescivis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou;8.2.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira emfuncionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgãocompetente, quando a atividade assim o exigir.8.2.1.5 - As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição a Certidão
Simplificada da Junta Comercial.

8.2.1.6 - Os documentos relacionados nos subitens "8.2.1.1" a "8.2.1.3" e “8.2.1.5” do item 8.2.1 nãoprecisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no atodo Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório.
8.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA8.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoajurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazonão constar do documento.8.2.2.2- Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que devidamentecomprovada.
8.2.3. REGULARIDADE FISCAL8.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ).8.2.3.2. Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação  Sobre Operações Interestaduaiscom Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), onde forsediada a empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.8.2.3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecidopela Caixa Econômica Federal.
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8.2.3.4. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social– CND.Observação: A regularidade perante o INSS será comprovada por meio de Certidão Negativa deDébito emitida pelo próprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL.8.2.3.5. Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidõesemitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal).Observação: Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal, da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional e da Previencia Social poderá também ser comprovada por certidãoconjunta, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751, de 2 de Outubro de 2014.8.2.3.6. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa,pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.8.2.3.7. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa.8.2.3.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, navalidade na data de realização da licitação.
8.2.4. DECLARAÇÕESa) - Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, adeclarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da habilitação, conformena forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 8.666/93, como exemplificado nomodelo abaixo:

DECLARAÇÃOReferência: Pregão Presencial Nº_20/2017.A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................ ....................sediada na .................................................................................................................. ...., declara, sob as penas daLei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presenteprocesso licitatório, na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim como, não ter emseu quadro social parentes por matrimônio, consanguínios até 2º grau ou por adoção doPrefeito, Vice- Prefeito, Vereadores ou Servidores Públicos, na forma do Art. 70 § 10º da LeiOrgânica Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores..............................................................................Local e data
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........................................................, RG nº. ....................................................................(Nome e assinatura do Declarante) (número da cédula de identidade doDeclarante)
b) - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalhonoturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo nacondição de aprendiz. (Lei nº. 9.854, de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999), conforme modelo aseguir:

DECLARAÇÃOReferência: Pregão Presencial Nº020/2017.A empresa: ......................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº........................................................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº......................................... e do CPF nº. .............................................................., DECLARA, para fins dodisposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido péla Lein°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não emprega menor dedezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseisanos.Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (.....).IBIRAÇU, ........ de ............................ de 2017.
............................................................................................. .(Representante legal)(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue noenvelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação.

OBSERVAÇÕES:1) – O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.2) - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidãoressalva que autorize a sua aceitação.
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3) - A documentação exigida nos subitens do item 08 deverá ser compatível com as respectivasinscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagemdos documentos de estabelecimentos diversos (número de inscrição no C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).4) - A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada conforme o caso, àconfirmação de sua validade também por esse meio, pela Pregoeira.5) - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a AdministraçãoPública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03(três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame, com exceção do item 8.2.2subitem 8.2.2.1.6) - Os proponentes deverão apresentar os documentos em original, ou por processo de cópia
autenticada em cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por autenticaçãodireta da Comissão Permanente de Licitação ou pregoeiro, hipótese em que a autenticação deveráocorrer previamente ao credenciamento quando apresentado, simultaneamente, os originais e ascópias, sendo que as cópias ficarão como parte integrante do procedimento licitatório.6.1) - Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação.6.2) - Na hipótese da apresentação de documentos originais os mesmos serão anexados ao processolicitatório.7) - Os documentos exigidos para habilitação, consoante deste Edital, não poderão, em hipótesealguma, serem substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo,ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame.8) - A fim de facilitar a conferência dos documentos exigidos para a Habilitação, pede-se que osmesmos sejam colocados no envelope “Documentos de Habilitação”.
9. ADJUDICAÇÃO9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço(GLOBAL) esta será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação.9.1.1. Se a proponente de menor percentual não atender às exigências de habilitação, seráexaminada a documentação das proponentes das ofertas subseqüentes, na ordem de classificação,até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a respectivaproponente declarada vencedora e a ela feita à adjudicação do objeto da licitação.
10. FASE RECURSAL10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata emotivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para
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apresentação das razões e de igual prazo para as contra-razões, com imediata intimação de todas aspresentes e assegurada também imediata vista dos autos.10.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em ata.10.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 10.1, importará na decadência do direito derecurso.10.2. Os recursos não terão efeito suspensivo.10.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento.10.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao pregoeiro e protocolizados nos horários das 07 hs às 13hs na Avenida Conde D”Eu – 486 – Centro – sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu -ES, observandoo prazo previsto no Inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/2002.10.4. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Contrato Social, com Mandato Procuratório,autenticados em Cartório, por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoasnaturais competentes, ou em publicação de órgão da imprensa na forma da Lei, para representar aempresa recorrente com a devida qualificação de seu representante legal.
11. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO11.1. HOMOLOGAÇÃO11.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Prefeito Municipal e aosordenadores dos Fundos Municipais para homologação.11.2. CONTRATAÇÃO11.2.1. Por resultar em obrigações futuras, a contratação decorrente desta licitação seráformalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo dopresente ato convocatório.11.2.1.1. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito daAdjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e Fundo de Garantia por Tempo deServiço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situaçãopor meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade eanexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamentejustificada.11.2.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatáriaserá notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis comprovar a sua situação de regularidade,
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mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob penade a contratação não se realizar.11.2.1.3. A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos contados da data daconvocação, comparecer a Secretaria Municipal de Administração para assinar o termo de contrato.11.2.1.4. Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nãoapresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitantesubseqüente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atendaao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º, inciso XXIII daLei 10.520/02.
12. RECEBIMENTO12.1. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto noartigo 73, inciso I, alínea “a” e incisso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/1993, com as alteraçõesintroduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/1994 e seguintes, e demais normas pertinentes.
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. A Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES efetuará o pagamento à licitante vencedora novencimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente discriminada, conferida e atestada pelaAdministração, até o 30º (trigessimo) dia do mês subsequente a da realização dos serviços, pormeio de depósito em conta-corrente, através de ordem bancária, ou ainda, por meio de ordembancária para pagamento de faturas com código de barras.13.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas,serão os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo aPrefeitura Municipal de Ibiraçu-ES por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dospagamentos correspondentes.13.3. A consulta da regularidade da empresa será realizada previamente à contratação e antes decada pagamento a ser feito à Contratada, devendo seu resultado ser impresso e juntado, também,aos autos do processo próprio. A consulta precedente poderá ser feita na forma do item 5.1 doedital.13.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidaçãoqualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, semque isso gere direito a reajustamento de preços.13.5. A Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES poderá deduzir do montante a pagar os valorescorrespondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos destePregão.
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13.6- Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir 03 (três) Notas Fiscais, uma em nomePrefeitura Municipal de Ibiraçu (CNPJ: nº 27.165.208/0001-17), outra em nome do FundoMunicipal de Saúde (CNPJ nº 14.635.944/0001-40)  e  a outro em nome do Fundo  Municipal deAssistência Social de Ibiraçu ( CNPJ Nº 15.268.099/0001-84) , com as respectivas quantidades decréditos e valores.
14. DA RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO14.1. Após empenho, será convocada a vencedora da licitação para, dentro do prazo de 02 (dois)dias, a contar da data de recebimento da notificação, retirar a “Ordem de Fornecimento”, sob penade decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 16 desteEdital.
15.  PENALIDADES15.1. Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazoestabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total daproposta.15.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, emvirtude da não aceitação da primeira convocada.15.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, aonão cumprimento, por parte da empresa vencedora, das obrigações assumidas, ou a infringência depreceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintespenalidades:a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimentorealizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea“b”.b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s) item(ns)constante da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigaçõesassumidas.c) - cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município deIBIRAÇU, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótesede descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento ou descumprimentoparcial de mais de uma Ordem de Fornecimento.15.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresaganhadora da Licitação, ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
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15.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente,a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seuato punível venha acarretar ao Município de IBIRAÇU.15.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante, esta poderásofrer quaisquer das penalidades adiante previstas:I - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração peloprazo de 12 (doze) meses;15.7. À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a propostaou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto,comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada apenalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de IBIRAÇU pelo prazo de até 05(cinco) anos.
16- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

16.1- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADAa) São de exclusiva responsabilidade da contratada os encargos e ônus decorrentes naexecução da prestação de serviço sejam por ação ou omissão, maior ou menor grau, deforma direta ou indireta, causados à Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES ou a terceiros,inclusive os ônus advindos da relação de trabalho, fiscais e outros mais.b) O valor cobrado pela prestação de serviço contempla todo e qualquer tipo de despesa, aexemplo de qualquer despesa com seus técnicos, incluindo deslocamento e alimentação,retirada e devolução do equipamento nas dependências da Prefeitura Municipal deIbiraçu/ES (desmontagem, remontagem, diagnósticos etc.), fornecimento de todas asferramentas, instrumentos e acessórios necessários para o conserto, manutenção,limpeza e lubrificação, empregados no diagnóstico e desmontagem, e tudo mais que sefizer necessário, devendo a contratada entregar o equipamento em pleno funcionamento,com a devida anuência do serviço pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES.c) Arcar ainda com os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributáriasenvolvidas na contratação dos profissionais que executarão os serviços, assim como oscustos com treinamento, habilitação, transporte, diárias, equipamentos de proteçãoindividual, uniformes, seguro de acidente de trabalho, entre outros benefícios edespesas relacionadas à mão-de-obra.d) Obter todas as licenças, autorizações e franquias junto aos órgãos públicos Federais,Estaduais e Municipais necessárias à execução dos serviços contratados, pagando osemolumentos prescritos por lei.
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e) Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança pública, bemcomo as normas técnicas da ABNT.f) Acatar as exigências dos Poderes Públicos, principalmente os referentes ao adicional deinsalubridade e periculosidade devido aos seus empregados, bem como pagar, às suascustas, as multas que lhe sejam impostas pelas autoridades.g) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção,seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão deempregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego como Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com todosos encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários.h) Ter em seu quadro de pessoal, um técnico especializado para o objeto da prestação doserviço, devendo ele estar em contato direto com o Fiscal da CONTRATANTE, paraotimizar as relações e o bom andamento da prestação de serviço, respondendo sempre asconsultas feitas por esta.i) Seguir e manter as exigências do edital e contrato, bem como as demais obrigaçõesprevistas na Lei 8.666/93.j) Manter ou guardar sigilo das informações e/ou dados da Administração Municipal,estando a mesma sujeita às penalidades prevista em lei.k) Fornecer de ao menos um número de telefone fixo e celular e um endereço de correioeletrônico para o recebimento dos chamados.l) Apresentar, mensalmente, relatório técnico dos serviços realizados, contendo data,hora de início e término de cada intervenção, bem como descrição das falhasencontradas, inclusive o número do patrimônio do equipamento, providências tomadase recomendações técnicas objetivando alcançar maior eficiência dos relógios. Esterelatório deverá ser assinado pelo responsável técnico pelos serviços.m) Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender areclamações que possam surgir durante a execução do contrato.n) Emitir a Nota Fiscal de Serviço para as manutenções preventiva e manutençõescorretiva, bem como Nota Fiscal das mercadorias, separadamente, identificando itempor item, das peças e/ou serviços fornecidos e/ou prestados.o) Proceder os serviços preventivos e corretivos no local de instalação dos equipamentos.Sendo necessária a execução em local diverso, todas as providências e encargos, daídecorrentes, correrão por conta da Contratada.p) Não retirar qualquer aparelho/equipamento das instalações da Contratante, salvo seautorização por escrito, emitida em duas vias e assinada pelo chefe do respectivo setor,
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sendo que uma ficará arquivada junto a Contratante para futura baixa quando dadevolução.
q) Fornecer exclusivamente peças originais ou compatíveis, sem recondicionamento oupré-utilização necessários ao conserto, obedecendo a recomendação do fabricante decada equipamento. Fornecer ainda, juntamente com a Nota Fiscal a comprovação dovalor dos itens de preços das peças utilizadas.r) Ao final dos serviços, a Contratada deverá promover testes com a finalidade de verificaras condições e operacionalidade dos equipamentos e aparelhos na presença do Fiscaldo Contrato.s) Em caso de reprovação da prestação dos serviços, a Contratada deverá refazer o mesmono prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para que não haja prejuízo aos serviçosprestados.t) Observar a capacidade das memórias, em hipótese nenhuma deverá ser inferior aosinstalados atualmente nos coletores.u) Dispor de peças para substituição em quantidade suficiente para execução dos serviçoscontratados, as quais deverão ser novas e originais.v) Remanejar de local, quando solicitado pelo gestor do contrato.w) Prestar a assistência técnica com atendimento “on site”, por mão-de-obra treinada paraos serviços solicitados.x) Manter os relógios em bom estado de funcionamento mediante a correção de defeitos eas verificações técnicas necessárias, efetuando limpeza, reparos e lubrificações, bemcomo a substituição de toda e qualquer peça necessária ao bom funcionamento dasmesmasy) Recondicionar os relógios, quando tecnicamente necessário, para mantê-los em bomestado de funcionamento.z) Instruir os usuários sobre o uso adequado dos relógios;aa) Apresentar, até 03 (três) dias após assinatura do Contrato, cronograma de realizaçãodos serviços de manutenção preventiva segundo as especificações dos fabricantes. Osintervalos estabelecidos entre intervenções poderão ser alterados, se conveniente, pelaCONTRATANTE.bb)Elaborar ficha de controle de cada relógio, a ser preenchida, datada e assinada pelotécnico de manutenção toda vez que o equipamento receber uma intervenção. EssaFicha deverá também ser assinada por funcionário do local onde o relógio se encontrainstalada.
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cc) Realizar, Trimestralmente, a manutenção preventiva de todos os 20 (vinte) relógios deponto da marca HENRY do patrimônio da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, segundoas recomendações do fabricante, com o objetivo de evitar quebras ou defeitos.dd)Informar, por escrito, o nome do preposto com competência para manterentendimentos com a Contratante e receber comunicações e as Ordens de Serviço.
16.2- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

a) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela contratada, porintermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que seráresponsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atosrelativos à execução do contrato, bem como pelo registro das ocorrências da relaçãocontratual.
b) Manter seus dados atualizados perante a contratada, fazendo comunicar eventuaisalterações de representantes, fiscais de contrato, endereços, contatos e demaisinformações necessárias à execução do contrato.
c) Requisitar a documentação necessária à comprovação da manutenção das condiçõesde habilitação e do cumprimento de obrigações contratuais.
d) Exigir o rigoroso cumprimento das disposições contratuais e aplicar as penalidadescominadas.
e) Proporcionar as facilidades para que a contratada possa desempenhar os serviçosdentro das disposições contratuais.
f) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pelo preposto da contratada
g) Permitir e acompanhar o acesso dos empregados da contratada, devidamenteidentificados, aos locais onde devam ser prestados os serviços objeto dacontratação.
h) Formalizar as solicitações de manutenção corretiva por meio de ordens de serviço eenviá-las pelos meios de comunicação informados pela contratada.
i) Efetuar o pagamento à contratada na forma e prazo previstos no contrato.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS17.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas noshorários das 07 hs às 13 hs na Avenida Conde D”Eu – 486 – Centro – sede da Prefeitura Municipalde Ibiraçu, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº.8.666/1993, e suas alterações.
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17.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em setratando de pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original oucópia autenticada).17.2. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo comseu teor.17.2.1. Questões Técnicas e Jurídicas deverão ser formuladas por escrito e protocoladas dirigidas aopregoeiro na Avenida Conde D”Eu – 486 – Centro – sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES oupelo tele fax 0XX (27) 3257-0503 até 02 (dois) dias antes do prazo marcado para abertura docertame.17.2.2.. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamenteinformal.17.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposiçãolegal, o Foro de IBIRAÇU, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal nº.8.666/1993.17.4. Fica assegurado ao Município de IBIRAÇU o direito de no interesse da administração, anularou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aosparticipantes, na forma da legislação vigente.17.5. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e aPMI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução oudo resultado do processo licitatório.17.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dosdocumentos apresentados em qualquer fase da licitação.17.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrentede fato superveniente e aceito pela Pregoeira.17.8. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar as mesmas condiçõescontratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do contrato.17.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçãodo certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útilsubseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não hajacomunicação do pregoeiro em contrário.17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inícioe incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente naPrefeitura Municipal de IBIRAÇU.
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17.11. As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio doaviso de recebimento ao Pregoeiro. Se não enviado este aviso, a empresa poderá não ser notificadasobre eventuais alterações do presente Edital ou informações prestadas pelo Pregoeiro.17.12. A condição de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes, garantia deexecução, penalidades, obrigações, responsabilidades são as estabelecidas neste Edital e na LeiFederal nº. 8.666/1993 e suas alterações.
18. CADERNO DE LICITAÇÃO18.1. Fazem parte integrante do presente Edital:18.1.1. Anexo I - (Formulário “Especificações e Quantitativos”);18.1.2. Anexo II – (Termo de Credenciamento);18.1.3- Aneco III – (Minuta de Contrato).
18.2 - PARA RETIRADA DO CADERNO DE LICITAÇÃO:Pregoeira OficialAvenida Conde D”Eu – 486 – Centro – sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES.Horário de funcionamento das 07 hs às 13 hs.Telefax. 0XX (27) 3257-0503Email: licitacao@ibiracu.es.gov.br
PARA PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, PROTOCOLO DE RECURSOS DE QUALQUER
NATUREZA SALA DAS SESSÕES PÚBLICAS:Pregoeiro OficialAvenida Conde D”Eu – 486 – Centro – sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES.Horário de funcionamento das 07 hs às 3 hs.Tele fax. 0XX (27) 3257-0503

PARA PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AO OBJETO LICITADO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 07 hs às 13 hs.
TEL: 27 3257-050418.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação” as interessadas deverão verificar seuconteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.Ibiraçu/ES,

Angela Mª T. Polezeli
Pregoeira
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ANEXO I“FORMULÁRIO DE ESPECIFICAÇÕES E COTAÇÕES DE PREÇOS”
Item Quant. Unid. Descrição do Serviços Valor da

Visita /
Unidade

Valor total
da visita

01 04 VisitasTrimestral
Contratação de empresa para manutenção preventiva (mão
de Obra) com visita “in loco”, nos equipamentos de Relógiode Registro de Ponto, Software e Sistema Operacional Henry,pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA,conforme Termo de Referência.
Prazo de Vigência Contratual: 12 (doze) meses.

PARCELAS FIXAS

02 04 Estimativade visitas
Contratação de empresa para manutenção corretiva (mão de
Obra) com visita “in loco”, nos equipamentos de Relógio deRegistro de Ponto, Software e Sistema Operacional Henry,pertencentes a Prefeitura Municipal de Ibiraçu, conformeTermo de Referência.
Prazo de Vigência Contratual: 12 (doze) meses.

PARCELAS EVENTUAIS (URGÊNCIA) SOB CHAMADOS

03 Estimativa Anual Peças/Materiais e/ou Componentes referente a reposição da
manutenção preventiva e/ou corretiva (peças e componentes genuínose/ou de suas subsidiárias)
Prazo de Vigência Contratual: 12 (doze) meses.

VALORES VARIÁVEIS   DE ACORDO COM O VALOR DE CADA PRODUTO,
DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Obs.: O valor atribuído neste item deve suportar toda e qualquer peça
que venha ser necessário substituir nos equipamentos no decorrer do

contrato.

Valor Total Estimado do Contrato: R$

DADOS DA PROPONENTE:Nome: ....................................................................................................................... .........Razão social: ............................................................................................................CNPJ nº.: .................................................................................................................
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Banco:.................... Agência nº.: ............................ Conta nº.: ..................................Endereço completo: ...................................................................................................Telefones: .................................................................................. ..............................E-mail: ....................................................................................................................Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ...............................................................Declaração:1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimentointegral das obrigações decorrentes da licitação.2 - Declaramos que cumpriremos plenamente todos os requisitos da habilitação exigidos nesteedital, conforme artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/02.
Em ....... de ................................. de 2017. .......................................................Assinatura da Proponente
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ANEXO II

TERMO DE CREDENCIAMENTOA empresa:....................................................................................,com sede na:..........................................................,C.G.C. nº. .............................,  representada pelo(a)  Sr.(a)..............................,CREDENCIA o(a) Sr.(a)..................................(CARGO)....................................,portador(a) do R.G. nº......................e C.P.F.  nº. .....................................,pararepresentá-la perante a PREFEITURA  MUNICIPAL DE IBIRAÇU e aos FUNDOS MUNICIPAISna licitação por Pregão Presencial nº020/2017, podendo formular lances verbais e praticartodos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as faseslicitatórias.NOME: ..................................................................................................................................R.G.:..................................... CARGO: ..................................................................................
Obs: Este documento deverá ser entregue em mãos a Pregoeira no ato do Credenciamento.
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N°: 1177/2016 DE 17/03/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU E A
EMPRESA..................................................................

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida CondeD’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.208/0001-17, neste atorepresentado pelo Prefeito Exmo. Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro,Administrador, inscrito no CPF sob o nº 979.396.177-53, CI nº 951.826-ES, residente na Fazenda daPenha, Zona Rural, s/nº, Taquaraçu, Ibiraçu/ES o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n°14.635.944/0001-40, com sede na Rua Martins Pescador, Bairro Ericina – Ibiraçu/ES, neste atorepresentada pela Senhora Secretária Municipal de Saúde, ROSICLEA PELISSARE OLIVEIRA,brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 031.664.557-52, C.I: 35.27441-ES, residente na Rua:Maria da Penha Morais Depizzol, nº 65, São Cristóvão - Ibiraçu/ES - CEP 29.670-000 e o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 15.268.099/0001-84, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e DesenvolvimentoHumano o Sr. ROBERTO CARLOS RAMALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº847.791.367-68, CI nº 763.942 SPTC-ES, residente na Rua Francisco Agemiro Modenesi Grattz, nº316, Bairro Elias Bragatto,  CEP 29.670-000, Ibiraçu/ES, doravante denominado CONTRATANTE, ede outro lado, a Empresa ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº_____________, com sede na ________________, representada neste ato pelo (a) Sr (a)____________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ________________,  doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista oresultado do Pregão Presencial n°. 020/2017, devidamente homologado pelo Sr. PrefeitoMunicipal, no processo nº 1177/2016 DE 17/03/2016, resolvem assinar o presente Contrato, deacordo com as Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO1.1 - O presente Pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada paramanutenção preventiva e corretiva, com visitas “in loco”, bem como fornecimento ereposição de materiais/peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de Relógiode Registro de Ponto, Software e Sistema Operacional Henry, pertencentes a PrefeituraMunicipal de Ibiraçu/ES, conforme autorização no processo nº 1177/2016 de 17/03/2016,  apedido da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, conforme asespecificações e condições constantes no Termo de Referência.
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2.0. O objeto da licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Administração eRecursos Hurmanos- SEMADH.2.1- MANUTENÇÃO PREVENTIVA
a) Compreende em 01 (uma) visita a cada 03 (três) meses na Prefeitura Municipal deIbiraçu/ES, pelo período de 12 (doze) meses, realizando a inspeção regular, limpeza, testes,revisões e, quando necessário, substituições de peças, insumos, materiais e/oucomponentes, visando proporcionar um funcionamento eficiente, seguro e econômico doequipamento, proporcionando condições normais de utilização com objetivo de sereduzirem as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgastes ou envelhecimento deseus componentes.
b) Considera-se manutenção preventiva a que visa manter o equipamento dentro dascondições normais de utilização com objetivo de se reduzirem as possibilidades deocorrência de defeitos por desgastes ou envelhecimento de seus componentes.
c) Constituem tais serviços de lubrificação, revisão, ajustes de parte metálicas, elétricas oueletrônicas, mecânicos, verificações, alinhamentos, calibragem, limpezas, bem comoorientações para utilização normal e adequada dos mesmos.
d) A visita trimestral preventiva deverá ser agendada com o fiscal do contrato, devendo acontratada emitir relatório relacionando todos os serviços realizados e entregando ao fiscaldo contrato, que arquivará junto ao processo.
e) A falta da realização da manutenção preventiva e emissão do relatório ensejará obloqueio pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES do pagamento mensal a contratada.
f) A CONTRATADA deverá apresentar um RELATÓRIO DE VISITA, assinado peloresponsável que acompanhou a visita pertencente ao quadro de funcionário da Unidade e oTécnico da contratada que efetuou a visita.
g) Os serviços deverão possuir a garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar daconclusão deste.
h) A manutenção preventiva será realizada no local onde os equipamentos estivereminstalados
2.1.1- Os Itens inclusos na prestação de serviços de manutenção preventiva, sem custoadicional para a CONTRATANTE:
a) aparelhos, equipamentos, ferramentas e demais instrumentos necessários paradesempenhar as atividades inerentes ao objeto do contrato;
b) materiais de consumo diversos utilizados nas manutenções, tais como parafusos, roscas,arruelas, abraçadeiras, travas, rolamentos, fusíveis, lâmpadas, solventes, lubrificantes,graxas, tintas, adesivos, anticorrosivos, detergentes, vedações, enchimentos, espumas,estopa, capacitores, transistores, diodos, CI, fios, cabos e conectores internos.
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Obs.: As manutenções relacionadas acima, estão expostas de forma exemplificativa, nãoimpedindo a contratada de prestar o serviço de manutenção preventiva de acordo com asregras do fabricante e em plena condição de funcionamento.
2.2- MANUTENÇÃO CORRETIVA (EMERGENCIAIS)
a) Entende-se por Manutenção Corretiva a série de procedimentos destinados a corrigir osdefeitos de qualquer peça ou componente do sistema, ou deste como um todo. Compreendesubstituições, ajustes mecânicos ou eletrônicos, reparos e mudanças na localização dosequipamentos, caso seja necessário, bem como todos os procedimentos necessários aorestabelecimento ou adequação das boas condições de funcionamento, tudo emconformidade com os manuais e normas técnicas específicas dos equipamentos do sistema.Este serviço inclui a substituição de peças e/ou componentes novos e originais, porventuranecessários.
b) Compreende em manutenções emergenciais limitadas a 12 (doze) visitas no período de01 (um) ano, realizando serviço que envolva reparo e substituição de componentes, com oobjetivo de sanar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, realizando osprocedimentos de testes necessários após os reparos e a troca de componentes.
c) Em caso de necessidade e em qualquer momento, a CONTRATANTE acionará aCONTRATADA para ações corretivas, cujas visitas, não poderão ser classificadas como“visitas preventivas” e sim como “visitas corretivas”, devendo ocorrer em ocasiões distintase por chamado.
d) A CONTRATADA deverá atender a ocorrência no máximo em 24 (vinte e quatro) horas,após a solicitação da CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente,devendo para tanto dispor de equipe técnica de plantão.
e) O não atendimento, neste item, poderá implicar em ressarcimento dos eventuaisprejuízos sofridos pela CONTRATANTE decorrentes do não atendimento ao chamado deemergência para a ação corretiva do equipamento.
f) - Por ocasião das visitas corretivas, também haverá necessidade de emissão deRELATÓRIO DE VISITA.
g) Um chamado pode corresponder a manutenção de vários equipamentos, ficando a cargoda CONTRATANTE delimitar o mesmo, avaliando o grau de dificuldade e quantidade deobjetos a serem manutenidos.
h) A manutenção corretiva ocorrerá quando solicitada pelo gestor do contrato.
i) Os serviços deverão possuir a garantia mínima de 90 (noventa) dias.
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2.3- FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E/OU COMPONENTES REFERENTE A
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EMERGENCIAIS:
a) As peças e componentes fornecidos deverão ser originais e/ou de suas subsidiárias,devidamente compatíveis com sistema de controle de ponto instalado, mantendo osmesmos padrões de funcionamentos.
b) Só serão trocadas as peças, materiais e/ou componentes após aprovação daCONTRATANTE, devendo esta observar valor compatível de mercado, qualidade eprincipalmente, a real necessidade da substituição.
c) O fornecimento de peças deverá ser precedido de três orçamentos (salvo quando houvermenor número de fornecedores no mercado) e autorização formalizada em ordem deserviço, e deverá ser faturado no mês seguinte ao de sua ocorrência pelo menor preçoorçado.
Obs.: A CONTRATANTE não ficará adstrita aos orçamentos apresentados pela contratada epoderá indicar outros possíveis fornecedores, visando a obter preços mais vantajosos.
d) As peças trocadas deverão possuir pelo menos a garantia mínima legal.
e) As peças e componentes porventura substituídos deverão ser entregues ao gestor docontrato.
f) A substituição de peças e componentes ocorrerá sempre que verificada a necessidade,em função do desgaste natural decorrente da utilização dos mesmos ou de defeitostécnicos, por ocasião da execução da manutenção corretiva.
2.4 - FASES/MODO DE EXECUÇÃO – METODOLOGIA
a) Os componentes substituídos no atendimento preventivo devem ser perfeitamentecompatíveis com o sistema de controle de ponto instalado, mantendo os mesmos padrõesde funcionamento.
b) O prazo para atendimento da manutenção corretiva será de até 24 (vinte e quatro)horas, contados da solicitação do gestor do contrato, e a conclusão dos serviços até 24horas para os serviços, contados do atendimento.
c) Não sendo possível solucionar os problemas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, aCONTRATADA deverá disponibilizar equipamento e/ou componentes substitutos, até oconserto do defeituoso, responsabilizando-se pelas despesas referentes àretirada/envio/transporte de equipamentos e/ou componentes substitutos e/ousubstituídos.
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d)Todos os chamados técnicos deverão se apresentar vinculados a um número de chamadoou protocolo na Ordem de Serviço. Tal número deverá ser repassado ao solicitante doserviço no ato da abertura do chamado.
e) A conclusão do chamado técnico se dará com a entrega do equipamento em condições deperfeito, ininterrupto e regular funcionamento2.5- A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do Orçamentovigente, a saber:
Nomenclatura Código DescriçãoÓrgão 050 Secretaria municipal de administração e recursoshumanos – semarhUnidade 001 Secretaria municipal de administração e recursoshumanos – semarhDotação 050001.0412200022.018 Manutenção dos serviços administrativos da semarhElemento deDespesa 33903900000 Outros serviços de terceiros – pessoa juridicaFonte deRecurso 100000000 Recursos ordináriosFicha 000134 Número do PPA 2017.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO3.1 - O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na CláusulaPrimeira o valor de R$ ________ (___________________). O pagamento será de acordo com as entregasefetuadas, devendo a Contratada emitir as respectivas faturas (Notas Fiscais) que, devidamentecomprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto deste Contrato, deverão ser pagas em até 30(trinta) dias após a sua emissão.3.2 - Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas de Débitode INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas em cartório), quedeverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues ao Setor de Contabilidade.3.4 - O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe foremdevidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
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3.5- Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir 03 (três) Notas Fiscais, uma em nomePrefeitura Municipal de Ibiraçu (CNPJ: nº 27.165.208/0001-17), outra em nome do FundoMunicipal de Saúde (CNPJ nº 14..635.1440001-40)  e  a outro em nome do Fundo  Municipal deAssistência Social de Ibiraçu ( CNPJ Nº 15.268.099/0001-84) , com as respectivas quantidades decréditos e valores.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS4.1 - Por resultar em obrigações futuras, a contratação será celebrada com duração a partir de02/01/2017 a 31/12/2017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, ate o limitede sessenta (60) meses.4.2- O serviço entregue deverá atender aos requisitos de qualidade em suas característicasoperacionais, manutenibilidade e a adaptabilidade a novos ambientes além de respeitar os padrõesdefinidos pela Prefeitura de Ibiraçu.4.3 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,tributos, materiais, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e entregados produtos.
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO.5.1 - A execução das obrigações contratuais objeto deste Contrato e do Termo de Referência, seráfiscalizada por representante da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,através da Portaria nº 16.435/2015, doravante denominado FISCAL, com autoridade para exercertoda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratual.
CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO6.1 - É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DO CONTRATO8.1-O Prazo de vigência do presente Contrato será a partir de 02/01/2017 a 31/12/2017, podendoser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, ate o limite de sessenta (60) meses.
8.3 – O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias, contados a partir da data daconvocação para esse fim.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
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a) São de exclusiva responsabilidade da contratada os encargos e ônus decorrentes naexecução da prestação de serviço sejam por ação ou omissão, maior ou menor grau, deforma direta ou indireta, causados à Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES ou a terceiros,inclusive os ônus advindos da relação de trabalho, fiscais e outros mais.b)O valor cobrado pela prestação de serviço contempla todo e qualquer tipo de despesa, aexemplo de qualquer despesa com seus técnicos, incluindo deslocamento e alimentação,retirada e devolução do equipamento nas dependências da Prefeitura Municipal deIbiraçu/ES (desmontagem, remontagem, diagnósticos etc.), fornecimento de todas asferramentas, instrumentos e acessórios necessários para o conserto, manutenção, limpeza elubrificação, empregados no diagnóstico e desmontagem, e tudo mais que se fizernecessário, devendo a contratada entregar o equipamento em pleno funcionamento, com adevida anuência do serviço pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES.c)Arcar ainda com os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributáriasenvolvidas na contratação dos profissionais que executarão os serviços, assim como oscustos com treinamento, habilitação, transporte, diárias, equipamentos de proteçãoindividual, uniformes, seguro de acidente de trabalho, entre outros benefícios e despesasrelacionadas à mão-de-obra.d)Obter todas as licenças, autorizações e franquias junto aos órgãos públicos Federais,Estaduais e Municipais necessárias à execução dos serviços contratados, pagando osemolumentos prescritos por lei.e)Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança pública, bem comoas normas técnicas da ABNT.f)Acatar as exigências dos Poderes Públicos, principalmente os referentes ao adicional deinsalubridade e periculosidade devido aos seus empregados, bem como pagar, às suas custas,as multas que lhe sejam impostas pelas autoridades.g)Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção,seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão deempregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com oContratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com todos osencargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários.h)Ter em seu quadro de pessoal, um técnico especializado para o objeto da prestação doserviço, devendo ele estar em contato direto com o Fiscal da CONTRATANTE, para otimizaras relações e o bom andamento da prestação de serviço, respondendo sempre as consultasfeitas por esta.i)Seguir e manter as exigências do edital e contrato, bem como as demais obrigações
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previstas na Lei 8.666/93.j)Manter ou guardar sigilo das informações e/ou dados da Administração Municipal, estandoa mesma sujeita às penalidades prevista em lei.k)Fornecer de ao menos um número de telefone fixo e celular e um endereço de correioeletrônico para o recebimento dos chamados.
l) Apresentar, mensalmente, relatório técnico dos serviços realizados, contendo data, horade início e término de cada intervenção, bem como descrição das falhas encontradas,inclusive o número do patrimônio do equipamento, providências tomadas e recomendaçõestécnicas objetivando alcançar maior eficiência dos relógios. Este relatório deverá serassinado pelo responsável técnico pelos serviços.m)Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender areclamações que possam surgir durante a execução do contrato.n)Emitir a Nota Fiscal de Serviço para as manutenções preventiva e manutenções corretiva,bem como Nota Fiscal das mercadorias, separadamente, identificando item por item, daspeças e/ou serviços fornecidos e/ou prestados.o)Proceder os serviços preventivos e corretivos no local de instalação dos equipamentos.Sendo necessária a execução em local diverso, todas as providências e encargos, daídecorrentes, correrão por conta da Contratada.p)Não retirar qualquer aparelho/equipamento das instalações da Contratante, salvo seautorização por escrito, emitida em duas vias e assinada pelo chefe do respectivo setor,sendo que uma ficará arquivada junto a Contratante para futura baixa quando dadevolução.q)Fornecer exclusivamente peças originais ou compatíveis, sem recondicionamento ou pré-utilização necessários ao conserto, obedecendo a recomendação do fabricante de cadaequipamento. Fornecer ainda, juntamente com a Nota Fiscal a comprovação do valor dositens de preços das peças utilizadas.r)Ao final dos serviços, a Contratada deverá promover testes com a finalidade de verificaras condições e operacionalidade dos equipamentos e aparelhos na presença do Fiscal doContrato.s)Em caso de reprovação da prestação dos serviços, a Contratada deverá refazer o mesmono prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para que não haja prejuízo aos serviçosprestados.t)Observar a capacidade das memórias, em hipótese nenhuma deverá ser inferior aosinstalados atualmente nos coletores.u)Dispor de peças para substituição em quantidade suficiente para execução dos serviçoscontratados, as quais deverão ser novas e originais.
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v)Remanejar de local, quando solicitado pelo gestor do contrato.x)Prestar a assistência técnica com atendimento “on site”, por mão-de-obra treinada paraos serviços solicitados.z)Manter os relógios em bom estado de funcionamento mediante a correção de defeitos eas verificações técnicas necessárias, efetuando limpeza, reparos e lubrificações, bem comoa substituição de toda e qualquer peça necessária ao bom funcionamento das mesmasaa)Recondicionar os relógios, quando tecnicamente necessário, para mantê-los em bomestado de funcionamento.bb)Instruir os usuários sobre o uso adequado dos relógios;cc)Apresentar, até 03 (três) dias após assinatura do Contrato, cronograma de realizaçãodos serviços de manutenção preventiva segundo as especificações dos fabricantes. Osintervalos estabelecidos entre intervenções poderão ser alterados, se conveniente, pelaCONTRATANTE.dd)Elaborar ficha de controle de cada relógio, a ser preenchida, datada e assinada pelotécnico de manutenção toda vez que o equipamento receber uma intervenção. Essa Fichadeverá também ser assinada por funcionário do local onde o relógio se encontra instalada.ee) Realizar, Trimestralmente, a manutenção preventiva de todos os 28 (vinte e oito)relógios de ponto da marca HENRY do patrimônio da Prefeitura Municipal deIbiraçu/ES, segundo as recomendações do fabricante, com o objetivo de evitar quebrasou defeitos.ff) Informar, por escrito, o nome do preposto com competência para manterentendimentos com a Contratante e receber comunicações e as Ordens de Serviço.
8.2- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

a) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela contratada, porintermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que seráresponsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atosrelativos à execução do contrato, bem como pelo registro das ocorrências da relaçãocontratual.
b) Manter seus dados atualizados perante a contratada, fazendo comunicar eventuaisalterações de representantes, fiscais de contrato, endereços, contatos e demaisinformações necessárias à execução do contrato.
c) Requisitar a documentação necessária à comprovação da manutenção das condiçõesde habilitação e do cumprimento de obrigações contratuais.
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d) Exigir o rigoroso cumprimento das disposições contratuais e aplicar as penalidadescominadas.
e) Proporcionar as facilidades para que a contratada possa desempenhar os serviçosdentro das disposições contratuais.
f) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pelo preposto da contratada
g) Permitir e acompanhar o acesso dos empregados da contratada, devidamenteidentificados, aos locais onde devam ser prestados os serviços objeto dacontratação.
h) Formalizar as solicitações de manutenção corretiva por meio de ordens de serviço eenviá-las pelos meios de comunicação informados pela contratada.
i) Efetuar o pagamento à contratada na forma e prazo previstos no contrato.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO9.1 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito,independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquerindenização à Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS.10.1 - À Contrtada cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus inerentes àsobrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES11.1- A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimentodo objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei nº.10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber:11.2 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro doprazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total docontrato.11.3 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, onão cumprimento, por parte da Contratada das obrigações assumidas, ou a infringência depreceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintespenalidades:

a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimentorealizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista naalínea “b”.
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b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itensconstante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas.
c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com oContratante, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos,na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento oudescumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento.
d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela Contratada, estasofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com oContratante pelo prazo de 12 (doze) meses.11.4 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ouprotesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa ànotificação extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS12.1 - Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos oudiminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)do valor do contrato, servindo de base o valor unitário da proposta.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS13.1 - Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº.10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencialnº020/2017 .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO14.1 O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, dando-secumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa porconta do contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO15.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o Foro daComarca de IBIRAÇU - ES, por mais privilegiado que outros sejam.15.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igualteor e forma, na presença de testemunhas.
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IBIRAÇU - ES, ..... de ................... de 2017.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

VIVIANE BARBOSA SFALSIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU

CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1- _________________________________
2- _________________________________


