PRA - Pró-reitoria de Administração
Serviço de Licitações e Compras
Avenida 09 de Julho,246 - Centro - Taubaté - SP - 12020-200
fone: (12) 3625-4226/4228 - fax: (12) 3631-2338 / 3624-4005
compras@unitau.br

PROCESSO PRA- 89/17
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
PREÂMBULO
A Universidade de Taubaté – UNITAU, por intermédio do Pregoeiro
especialmente designado pelo Magnífico Reitor, torna público que realizará o
PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2018, do Tipo Menor Preço, regido pela Lei
federal nº 10.520/02, Lei Complementar 123/06, com alterações da lei
complementar nº 147/2014 e pelo Decreto Municipal de Taubaté n° 13.409/14 e
subsidiariamente e no que couber pela Lei n° 8.666/93.
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

1 - DO OBJETO E INÍCIO DA LICITAÇÃO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa
para manutenção de cabine de força e manutenção de elevador, consoante
com o Anexo I (descrição) e Formulário Padrão (Anexo II) e Minuta de Contrato
(Anexo III) que integram o presente Edital.
1.1.1. Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06 e suas
alterações, a presente licitação será dividida em Cota Principal, lote e/ou item
abertos a ampla concorrência, e Cota Reservada, lote e/ou item reservados para
participação exclusiva das ME’s, EPP’s e MEI’s, que atendam as exigências
deste edital, até o quantitativo de 25% do montante da licitação, sem prejuízo de
participação na Cota Principal. Essa divisão será realizada tendo em vista tratarse de COMPRA DE BENS, cujo objeto é divisível, e não haverá prejuízo à
Administração Pública no tocante à padronização.
1.1.2. Critério de julgamento: Menor Preço Total do Lote.
1.2. A abertura do presente Pregão será realizada pelo Pregoeiro, em
sessão pública, conforme a seguir indicado:
1.2.1. LOCAL: Pró-reitoria de Administração, localizado na Av. Nove
de Julho, nº. 246, Centro, cidade de Taubaté, SP, CEP 12020-200, na Sala de
Pregão. Informações na Comissão Permanente de Licitações, telefones (12)
3632-8362/3632-7559 e fac-símile (12) 3631-2338.
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1.2.2. DATA: 04/072018
1.2.3. HORÁRIO: 9h (início do credenciamento).
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. No dia, hora e local designados para a sessão, os
representantes deverão apresentar-se e identificar-se para credenciamento junto
ao Pregoeiro.
2.1.1 As empresas que desejarem fazer uso dos benefícios da
Lei Complementar 123/06 e suas alterações deverão, no ato do credenciamento,
apresentar declaração em papel timbrado e assinado por seu representante legal
manifestando o interesse ou apresentar a certidão comprobatória do subitem 5.1.5 e, neste caso, se exime de apresentá-la no envelope de habilitação
(Envelope 02).
2.1.2 Após o credenciamento, será declarada aberta a sessão
pela Pregoeira, a partir do que não serão admitidos novos proponentes. Os
representantes deverão apresentar declaração de pleno atendimento às
exigências do Edital e seus anexos, nos termos do disposto no artigo 4º, VII da
Lei 10.520, e entregar os envelopes contendo a Proposta Comercial e os
documentos de habilitação.
2.2. As propostas e os documentos de habilitação deverão estar em
dois envelopes opacos, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas
partes externas e frontais os seguintes dizeres:
Envelope nº 01
PROPOSTA COMERCIAL
Pregão Presencial n°25/18
Razão social da empresa
CNPJ

Envelope nº 02
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Pregão Presencial nº 25/18
Razão social da empresa
CNPJ

2.3. Somente poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas
constituídas, cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão, o que deverá ser demonstrado nos termos do subitem 5.1.2, sendo
vedada a participação de:
constituição.

2.3.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
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2.3.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar
com a Administração Pública ou punidas, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei
Federal nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
2.3.3. Empresas punidas com suspensão temporária para licitar
ou contratar com a Universidade de Taubaté, nos termos do art. 87, inciso III, da
Lei Federal nº 8.666/93.
2.3.4. Para a Cota Reservada, poderão participar
exclusivamente
Microempresa,
Empresas
de
Pequeno
Porte
ou
Microempreendedores Individuais, respeitada a compatibilidade de objeto social
e o credenciamento.
2.3.5. Não havendo licitantes interessados na Cota
Reservada (ME, EPP ou MEI), esta será reaberta com ampla participação a
todos os licitantes presentes e devidamente credenciados.
2.4. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:
2.4.1. Estar em nome da licitante com o nº do CNPJ e o
endereço respectivo, conforme segue:
2.4.1.1. Se a licitante for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
2.4.1.2. Se a licitante for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial.
2.4.2. Estar vigentes na data da abertura, com o prazo de
validade estabelecido pelo órgão expedidor em seu corpo;
2.4.3. Ser apresentados em documentos originais ou extraídos
diretamente da Internet (original), caso admitido em Lei, ou por qualquer
processo de cópia autenticada, ou por cópias não autenticadas, desde que
sejam exibidos os originais para conferência e autenticação do Pregoeiro
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1. O credenciamento far-se-á perante o Pregoeiro, mediante
instrumento público ou particular de procuração com firma reconhecida, com
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente, bem como com a
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apresentação de carteira de identidade ou de outro documento equivalente de
seu representante legal.
3.1.1. A procuração referida no subitem 3.1 deverá estar
acompanhada do estatuto ou contrato social com sua última alteração,
devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente.
3.1.2. No caso de comparecimento de proprietário, sóciogerente ou dirigente da empresa, este deverá apresentar o respectivo estatuto
ou contrato social, com suas alterações, ou consolidado, devidamente
registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura.
3.2. Declaração de pleno atendimento às exigências do Edital e
seus anexos que deverá ser apresentado no ato do credenciamento.
3.3. O representante legal do licitante que não se credenciar perante
o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recursos, enfim, de
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes nº 1 e nº 2,
relativos a este Pregão.
3.3.1. Nesta hipótese, o licitante ficará excluído da etapa de
lances verbais e mantido o seu preço apresentado na “Proposta Comercial”, para
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
4 – DA PROPOSTA COMERCIAL
4.1. A “PROPOSTA COMERCIAL” deverá observar o modelo do
Anexo II deste Edital e ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou
impressa por meio eletrônico, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas,
borrões, rasuras ou entrelinhas, em 01 (uma) via, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo representante da
proponente, e ter, preferencialmente, seu respectivo número seguido do
número total de páginas (exemplo: num total de 37 páginas, a numeração deverá
ser a seguinte: 01/37, 02/37 e assim sucessivamente, até 37/37) e dela deverão
constar:
4.1.1. identificação social, n.º do CNPJ, referência a este
Pregão, indicação de endereço eletrônico (e-mail) e fac-símile, se houver,
número de telefone, endereço da empresa e dados bancários;
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4.1.2. especificação clara, detalhada e suficiente à correta
identificação dos produtos cotados, indicando marca e quantidade em
conformidade com as especificações contidas no Anexo I e Formulário Padrão
de Proposta;
4.1.3. cotação única de preço, observado(s) o(s) respectivo(s)
quantitativo(s), apresentando valores em moeda corrente. O preço total deverá
ser expresso por extenso;
4.1.3.1. O critério de julgamento será por preço global do
lote, portanto será desclassificada a proposta que não atender a todos os itens
dos respectivos lotes constantes nos Anexos I (descrição) e II (Formulário de
Proposta Comercial).
4.1.4. prazo de entrega: conforme Anexo I – Termo de Referência
e Minuta de Contrato;
4.1.5. pagamento será realizado conforme Anexo I – Termo de
Referência e Minuta de Contrato;
4.1.6. prazo mínimo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias,
contados da data da sessão de recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2;
4.1.7. A licitante poderá substituir as condições expressas no
subitem 4.1.4. até 4.1.6, presentes na Proposta Comercial, pela expressão
“de acordo com o Edital”, pois o preenchimento diverso ao previsto no
Edital desclassificará a empresa.
4.2. O valor total ofertado será irreajustável e deverá corresponder ao
preço final, nele incluídos os acréscimos constantes do item XIII da Proposta
Comercial (Anexo II) ou benefícios que afetem o valor dos serviços e materiais,
tais como isenções, imunidades ou outros de qualquer natureza, de sorte que o
preço indicado na Proposta Comercial do licitante corresponda ao valor final a
ser despendido pela UNITAU.
4.3. Após a abertura da sessão (item 2.2. deste Edital), não serão
admitidos pedidos de desistência, retificação de preços ou de quaisquer outras
condições oferecidas.
4.4. A proposta apresentada em desacordo com o disposto neste
edital será desclassificada.
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4.5. O intervalo mínimo de valor para cada lance será de R$ 20,00
(vinte reais) para o lote 01, de R$ 20,00 (vinte reais) para o Lote 02, de R$ 20,00
(vinte reais) para o Lote 03, de R$ 20,00 (vinte reais) para o Lote 04, de R$
20,00 (vinte reais) para o Lote 05, de R$ 20,00 (vinte reais) para o Lote 06, de
R$ 20,00 (vinte reais) para o Lote 07 e de R$ 20,00 (vinte reais) para o Lote 08.
4.6. O lote 03 será para participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme previsão na Lei Complementar
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.
4.7 Os lotes 08 a 10 possuem seus valores estimados no limite dos
valores constantes do Plano de Trabalho do Projeto do Convênio da UNITAU
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
4.8. A negociação levará em conta o valor total da proposta
apresentada, cabendo ao licitante vencedor informar posteriormente os preços
unitários para cada item.
5 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
5.1. Os documentos para habilitação, a serem apresentados na forma
do subitem 2.4 e que deverão constar do envelope “DOCUMENTAÇÃO”, serão
os seguintes:
5.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
5.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original para autenticação, e
alterações posteriores, ou consolidado, devidamente registrado no órgão
competente, em se tratando de sociedade comercial; no caso de sociedade por
ações, acompanhada de documento de eleição de seus administradores e, no
caso de sociedade civil, acompanhada da Inscrição do Ato Constitutivo e de
prova da diretoria em exercício.
5.1.2.1. No caso da apresentação da documentação referente
ao subitem 5.1.2 na fase de credenciamento, poderá a licitante deixar de
apresentá-lo no envelope de documentos.
5.1.3. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, deverá ser apresentado decreto de autorização e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
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– CNPJ.

5.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

5.1.5. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da
Licitante para que as empresas ME e EPP possam fazer uso dos benefícios
previstos na Lei Complementar 123/06 e suas alterações, quanto à Cota
exclusiva, comprovando assim seu enquadramento.
5.1.6. Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Dívida da União, emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).
5.1.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), por meio de Certificado de Regularidade, emitido
pela Caixa Econômica Federal.
5.1.8. Certidão Negativa relativa à Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), expedida pelo órgão fazendário estadual, ou
declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo (s) representante (s)
legal (is) da empresa, sob as penas da lei.
5.1.9. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários - Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), expedida pelo órgão fazendário
municipal, ou declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo(s)
representante(s) legal (is) da empresa, sob as penas da lei.
5.1.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos da Lei nº. 12.440, de 07 de julho de 2011
5.1.11. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição Federal/88, conforme inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº
8.666/93, em papel timbrado do licitante de que não mantém em seu quadro de
empregados menores de 16 anos, nem menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
5.1.12. Certidão negativa de falência, em se tratando de sociedade
comercial, ou certidão negativa de execução patrimonial, em se tratando de
sociedade civil, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica e, em se
tratando de pessoa física, expedida no domicílio da pessoa física, datada de, no
máximo, 90 (noventa) dias anteriores à abertura desta sessão.
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5.1.13. Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, disponível no site
do Tribunal de Contas da União e Relação de Impedimentos de
Contratos/Licitação emitida no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
5.1.14. Caso a licitante declarada vencedora seja uma Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte, a mesma terá 05 (cinco) dias úteis, prorrogados
por igual período a critério da Administração Pública, para regularizar pendências
FISCAIS, caso esta apresente alguma restrição, conforme o disposto nos artigos
42 e 43 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, ressaltando que
RESTRIÇÃO não há que se confundir com certidão com prazo de validade
vencido, situação válida somente para as certidões de natureza fiscal.
5.1.15. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se
beneficiar no disposto no subitem 5.1.12 não o fizer dentro do prazo estipulado
no mesmo subitem, será convocada a segunda licitante melhor classificada para
a verificação de suas condições habilitatórias, e assim sucessivamente até que
aconteça a habilitação de uma das licitantes.
6 – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro.
6.2. Examinadas as propostas e verificada sua conformidade com as
especificações estabelecidas no Formulário Padrão de Proposta (Anexo II) e
lidos os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente
de valor. Em seguida, classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10 % (dez por cento), relativamente à proposta de menor preço global, em se
tratando de item único, ou menor preço por item, havendo mais de um item,
objeto da licitação.
6.3. Se a proposta contiver algum ponto que dificulte ou impossibilite sua
clara compreensão, o pregoeiro poderá solicitar esclarecimento ao representante
da licitante, sendo vedada a inclusão de documento novo.
6.3.1. Constatado que está(ão) ausente(s) informação(ões)
fundamental(is) na proposta, a licitante será desclassificada do certame.
6.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas
escritas de preços nas condições definidas no subitem 6.2., o Pregoeiro
classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para
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que suas autoras participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas Propostas Comerciais.
6.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances
verbais de forma seqüencial, a partir da autora da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, sendo que, no caso de empate de
preço, a precedência do lance será decidida por sorteio.
6.5.1. Na etapa de lances verbais será respeitada a ordem, onde
primeiro serão dados os lances verbais referentes à Cota Principal. Finalizada a
Cota Principal, iniciar-se-á a etapa de lances verbais para a Cota Reservada.
preço.

6.6. Os lances verbais devem ser inferiores ao da proposta de menor

6.6.1. Caso o objeto do Pregão tenha mais de um Lote, o
Pregoeiro realizará a etapa de lances para todos os Lotes, para só então iniciar a
etapa de habilitação dos licitantes que tiverem oferecido o menor preço.
6.7. A desistência ao direito de apresentar lance verbal implicará a
exclusão da licitante dessa etapa, sendo considerado o preço de sua Proposta
Comercial para efeito de classificação das ofertas.
6.8. Não havendo mais interessados em apresentar lance verbal, será
encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as propostas pelo critério de
menor preço global, em se tratando de Lote único, ou menor preço por item,
havendo mais de um item.
6.9. Caso não se realize lances verbais, ou a empresa classificada em
primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro poderá, a seu critério, negociar
diretamente com a proponente da melhor proposta para que seja obtido preço
melhor.
6.10. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira proposta
classificada, quanto ao objeto e valor, suspendendo a sessão para a análise dos
documentos referidos no item 5 e seus subitens, e, em seguida, decidirá
motivadamente, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.11. Será classificado em 1° lugar a licitante que apresentar a proposta
de menor preço global, em se tratando de Lote único, ou menor preço por item,
havendo mais de um item, cujo objeto lhe(s) será(ão) adjudicado(s), caso
seja(m) habilitado(s).
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6.12. Quando o critério de julgamento for o de menor preço global, em se
tratando de Lote único composto de mais de um bem, a licitante vencedora
deverá, após 02 dias da adjudicação, fornecer o valor unitário de cada bem.
6.12.1. Após a reunião do Pregão, o licitante vencedor terá dois
dias úteis para apresentar (por e-mail, fac-símile etc.) nova planilha com os
novos preços diluídos. Os novos preços diluídos deverão respeitar os valores de
mercado. O vencedor não poderá supervalorizar o valor de um item em
detrimento de outro. Cabe lembrar que a Lei 8666/93 em seu Art. 48, II, condena
a apresentação de preços manifestadamente inexequíveis.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1. Será aberto o envelope contendo a documentação do licitante
classificado em 1º lugar, para confirmação de suas condições habilitatórias,
cabendo ao pregoeiro obter esclarecimentos relativos à documentação na
própria sessão, vedada a inclusão de documento novo.
7.2. Se, apesar do saneamento previsto no subitem anterior, a licitante
classificada não atender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará
a oferta subseqüente de menor preço, verificando sua aceitabilidade quanto ao
objeto e valor, conforme previsto no subitem 6.10, bem como verificará as
condições de habilitação de sua autora, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma oferta aceitável, cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso
em que será declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
7.3. Na hipótese do subitem 7.2., o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com a licitante para que seja obtido o melhor preço.
7.4. Os documentos de habilitação (envelope nº. 2) de todos os
participantes deste Pregão ficarão mantidos na UNITAU até a finalização da
entrega do objeto, após o que os licitantes terão o prazo de 3 (três) dias para
solicitar a sua devolução, sendo inutilizados decorridos tal prazo.
7.5. Caso a licitante declarada vencedora seja uma Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, a mesma terá 05 (cinco) dias úteis, prorrogados por
igual período a critério da Administração Pública, para regularizar pendências
FISCAIS, caso esta apresente alguma restrição, conforme o disposto nos artigos
42 e 43 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, ressaltando que
RESTRIÇÃO não há que se confundir com certidão com prazo de validade
vencido, situação válida somente para as certidões de natureza fiscal.
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7.6. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se
beneficiar no disposto no subitem 7.5 não o fizer dentro do prazo estipulado no
mesmo subitem, será convocada a segunda licitante melhor classificada para a
verificação de suas condições habilitatórias, e assim sucessivamente ate que
aconteça a habilitação de uma das licitantes.
8- DA IMPUGNAÇÃO, DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA
ADJUDICAÇÃO
8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar este Edital de
Pregão.
8.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a Sessão.
8.3. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data
para a realização do certame, dando conhecimento aos interessados.
8.4. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata
e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese de suas
razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação
das razões do recurso, ficando as demais licitantes intimados para apresentar
contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.5. Para a Cota Reservada, não havendo vencedora, o objeto poderá
ser adjudicado à vencedora da Cota Principal, ou diante de sua recusa, às
licitantes remanescentes, de forma sucessiva, desde que pratique o preço do
primeiro colocado, observado ainda o seguinte:
8.5.1. Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada e a Cota
Principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.
8.6. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante ou da
apresentação das razões do recurso, de que dispõe o subitem anterior, importará
na preclusão dessa fase processual e a adjudicação do(s) objeto(s) da licitação à
vencedora, pelo Pregoeiro, seguindo-se a homologação pela autoridade
competente.
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8.7. Os recursos interpostos em face das decisões do Pregoeiro terão
efeito suspensivo.
8.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente fará a adjudicação do(s) objeto(s) da
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s) e homologará o procedimento.
9 - DAS COMINAÇÕES
9.1. 9.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, não entregar
documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução do objeto da contratação, não mantiver a proposta,
lance ou oferta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sendo-lhe assegurada a defesa prévia.
9.2. As demais serão aplicadas conforme descrito na Minuta de Contrato
(Anexo III).
10 – DA CONTRATAÇÃO
10.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante
a celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo
III, e não poderá ser objeto de subcontratação.
10.2. A adjudicatária deverá assinar o contrato relativo ao objeto
adjudicado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da Notificação do
Setor de Contratos.
10.2.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o
Contrato, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida,
considerando-se decaído seu direito de vencedor e sujeitando-o às penalidades
previstas no item 9 e seus subitens.
10.2.2. É facultado à UNITAU, na hipótese de recusa da licitante
vencedora em assinar o contrato, convocar para contratação, em sessão pública,
as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação.
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10.2.3. Não serão apenadas as licitantes convocadas na forma do
subitem 10.2.2. supra que não concordarem em celebrar o contrato.
10.3. O prazo de vigência deste instrumento será conforme Minuta de
Contrato
11 – DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
11.1. O objeto desta licitação será executado conforme constante no
Anexo I – Termo de Referência e Minuta de Contrato (Anexo III).
12 - DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado conforme Minuta de Contrato
(Anexo III).
13 – DA CAUÇÃO
13.1. No ato da assinatura do contrato o licitante vencedor deverá
apresentar caução equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial, por
qualquer das modalidades abaixo:
a) depósito em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) seguro garantia;
c) fiança bancária.
13.2. A expressão monetária da caução deverá ser mantida sempre
que se alterar o valor contratual, preservando-se, assim, o percentual de 5%
(cinco por cento), mas seu valor será liberado integralmente apenas ao final da
execução contratual satisfatória; ou pelo saldo, se houver, procedidos eventuais
descontos.
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O Edital estará disponível na sala da Comissão Permanente de
Licitação, localizada na Avenida Nove de Julho, nº 246, Centro – Taubaté – SP,
no valor de R$ 10,00, informações pelos telefones (12) 3632-8362/3632-7559 e
fac-símile (12) 3631-2338. O Edital também estará disponível (gratuitamente),
para download, na página da UNITAU na Internet, no endereço www.unitau.br.
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14.2. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela
elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos a esta
licitação.
14.3. Quando todos os licitantes forem desclassificados ou inabilitados,
poderá o Pregoeiro fixar-lhes o prazo de 02 (dois) dias para apresentação de
outras propostas ou novas documentações escoimadas das causas que
ensejaram o ato de desclassificação ou inabilitação.
14.4. Da sessão será lavrada ata com a relação das empresas licitantes e
todas as ocorrências que interessarem ao certame, conforme previsto no
Regulamento do Pregão. Essa ata será assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes
presentes na sessão.
14.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei
Federal nº 8.666/93, o presente Edital e a proposta da adjudicatária serão partes
do Termo de Contrato ou instrumento equivalente.
14.6. O Termo de Contrato ou instrumento equivalente poderá ser
alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.
14.7. O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá promover diligências
destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer
fase da licitação, fixando prazos para atendimento.
14.8. O Pregoeiro ou autoridade superior, poderá subsidiar-se em
pareceres emitidos por técnicos ou especialistas na matéria objeto desta
licitação.
14.9. Consultas deverão ser dirigidas ao Pregoeiro por meio do e-mail
questionamentos@unitau.br . Não utilizar outro email para formular perguntas,
pois não são de acesso do Pregoeiro
14.10. Toda comunicação oficial dar-se-á pelo “site” www.unitau.br e por
publicação, nos termos da legislação vigente.
14.10.1. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as
informações adicionais, que se fizerem necessárias à elaboração das Propostas,
deverão ser apresentadas por escrito ou e-mail, conforme informações
constantes do item 01 deste Edital, até o dia 02/07/2018 ás 9h.
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14.10.2. O Pregoeiro responderá os questionamentos até dia
03/07/2018 às 9h01 por meio do site da Universidade (www.unitau.br).
14.10.3. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem
14.10.1, não constituirão, necessariamente, motivos para que se altere a data e
o horário do Pregão.
14.10.4. Para as respostas às consultas formuladas, o
Pregoeiro utilizar-se de meios eletrônicos divulgando a resposta por meio do site
da Universidade (www.unitau.br).
14.11. O resultado final deste procedimento licitatório será divulgado por
meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com indicação da
modalidade, do número de ordem e da série anual, do objeto, do valor total e da
licitante vencedora.
Taubaté, 15 de maio de 2018.

Márcia Regina Rosa
Pregoeira
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
Especificações
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS
COMPREENDEM
REVISÃO,
INSPEÇÃO
E
ENSAIOS
EM:
CABOS; TRANSFORMADOR DE
POTÊNCIA; TRANSFORMADOR DE
POTENCIAL
E
DE
CORRENTE;CHAVES
SECCIONADORA
DE
MÉDIA
TENSÃO; DISJUNTOR DE MÉDIA
TENSÃO; QUADROS DE BAIXA
TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE
BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM
GERAL; BARRAMENTOS; LIMPEZA
GERAL
DOS
CUBICULOS,
TERMOGRAFIA E FORNECIMENTO
DE RELATÓRIO TÉCNICO DA
MANUTENÇÃO COM LAUDO DOS
ENSAIOS REALIZADOS. MEDICINA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS
COMPREENDEM
REVISÃO,
INSPEÇÃO
E
ENSAIOS
EM:
CABOS; TRANSFORMADOR DE
POTÊNCIA; TRANSFORMADOR DE
POTENCIAL
E
DE
CORRENTE;CHAVES
SECCIONADORA
DE
MÉDIA
TENSÃO; DISJUNTOR DE MÉDIA
TENSÃO; QUADROS DE BAIXA
TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE
BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM
GERAL; BARRAMENTOS; LIMPEZA
GERAL
DOS
CUBICULOS,
TERMOGRAFIA E FORNECIMENTO
DE RELATÓRIO TÉCNICO DA

UNIDADE

QUANTIDADE

Serviço

01

Serviço

01
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03

04

05

MANUTENÇÃO COM LAUDO DOS
ENSAIOS
REALIZADOS.
ODONTOLOGIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS
COMPREENDEM
REVISÃO,
INSPEÇÃO
E
ENSAIOS
EM:
CABOS; TRANSFORMADOR DE
POTÊNCIA; TRANSFORMADOR DE
POTENCIAL
E
DE
CORRENTE;CHAVES
SECCIONADORA
DE
MÉDIA
TENSÃO; DISJUNTOR DE MÉDIA
TENSÃO; QUADROS DE BAIXA
TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE
BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM
GERAL; BARRAMENTOS; LIMPEZA
GERAL
DOS
CUBICULOS,
TERMOGRAFIA E FORNECIMENTO
DE RELATÓRIO TÉCNICO DA
MANUTENÇÃO COM LAUDO DOS
ENSAIOS REALIZADOS. GEN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS
COMPREENDEM
REVISÃO,
INSPEÇÃO
E
ENSAIOS
EM:
CABOS; TRANSFORMADOR DE
POTÊNCIA; TRANSFORMADOR DE
POTENCIAL
E
DE
CORRENTE;CHAVES
SECCIONADORA
DE
MÉDIA
TENSÃO; DISJUNTOR DE MÉDIA
TENSÃO; QUADROS DE BAIXA
TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE
BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM
GERAL; BARRAMENTOS; LIMPEZA
GERAL
DOS
CUBICULOS,
TERMOGRAFIA E FORNECIMENTO
DE RELATÓRIO TÉCNICO DA
MANUTENÇÃO COM LAUDO DOS
ENSAIOS REALIZADOS. CIÊNCIAS
JURÍDICAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS

Serviço

01

Serviço

01

Serviço

01
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06

07

08

COMPREENDEM: OS SERVIÇOS
COMPREENDEM
REVISÃO,
INSPEÇÃO
E
ENSAIOS
EM:
CABOS; TRANSFORMADOR DE
POTÊNCIA; TRANSFORMADOR DE
POTENCIAL
E
DE
CORRENTE;CHAVES
SECCIONADORA
DE
MÉDIA
TENSÃO; DISJUNTOR DE MÉDIA
TENSÃO; QUADROS DE BAIXA
TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE
BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM
GERAL; BARRAMENTOS; LIMPEZA
GERAL
DOS
CUBICULOS,
TERMOGRAFIA E FORNECIMENTO
DE RELATÓRIO TÉCNICO DA
MANUTENÇÃO COM LAUDO DOS
ENSAIOS
REALIZADOS.
ENGª
MECÂNICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARAMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS
COMPREENDEM
REVISÃO,
INSPEÇÃO
E
ENSAIOS
EM:
CABOS; TRANSFORMADOR DE
POTÊNCIA; TRANSFORMADOR DE
POTENCIAL
E
DE
CORRENTE;CHAVES
SECCIONADORA
DE
MÉDIA
TENSÃO; DISJUNTOR DE MÉDIA
TENSÃO; QUADROS DE BAIXA
TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE
BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM
GERAL; BARRAMENTOS; LIMPEZA
GERAL
DOS
CUBICULOS,
TERMOGRAFIA E FORNECIMENTO
DE RELATÓRIO TÉCNICO DA
MANUTENÇÃO COM LAUDO DOS
ENSAIOS
REALIZADOS.
COM.
SOCIAL – RÁDIO E TV UNITAU
MANUTENÇÃO
TÉCNICA
PREVENTIVA E CORRETIVA NO
ELEVADOR-INSTALADO
NO
CAMPUS DE UBATUBA. POR 12
MESES
MANUTENÇÃO
TÉCNICA
PREVENTIVA E CORRETIVA NO
ELEVADOR-INSTALADO
NO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
JURÍDICAS. POR 12 MESES

Serviço

01

Serviço

01

Serviço

01
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TERMO DE REFERÊNCIA – ITENS 01 A 06
DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção
preventiva em subestações de energia elétrica localizadas nos Departamentos da
Universidade de Taubaté.
2MOTIVAÇÃO
Esse serviço visa atender as manutenções preventivas das Cabines (Subestações) de
Energia Elétrica em Alta Tensão, para garantir que os Sistemas Elétricos destes
Departamentos sejam mantidos em ótimas condições e bom estado de conservação evitando
desta forma uma instabilidade do Sistema Elétrico, assegurando confiabilidade e segurança de
sua operação em condições estáveis sem interrupção de energia aos Departamentos.
Vale ressaltar que a recomendação técnica relativa à periodicidade de manutenção
preventiva de uma subestação abrigada, para boa parte de seus componentes e
equipamentos, é anual, a fim de garantir perfeitas condições de funcionamento e
prolongamento da vida útil de transformadores, chaves seccionadoras, disjuntores,
quadros alimentadores, etc. Ademais, as instalações elétricas devem ser mantidas em
condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser
inspecionados e controlados periodicamente, conforme prevê a Norma Regulamentadora
NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
1-

3ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
O objeto contratado será para atendimento das seguintes Subestações:
Cabine de Força Convencional em Alvenaria com Transformadores de 150kVA e
350kVA, Tensão Primária de 13.8kV.
Campus do Bom Conselho
Avenida Tiradentes nº 500, Bom Conselho
Taubaté – SP;

Cabine de força Simplificada em Alvenaria com Transformador de 150kVA, Tensão
Primária de 13.8kV
Departamento de Ciências Jurídicas
Praça Dr. Barbosa de Oliveira, 285
Centro, Taubaté SP
Cabine de força Simplificada em Alvenaria com Transformador de 150kVA, Tensão
Primária de 13.8kV
Departamento de GEN e Civil
Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 89(Portão 2)
Centro, Taubaté SP
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Cabine de força Blindada com Transformador de 350kVA Tensão Primária de 13.8kV
Departamento de Odontologia
Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 92
Centro, Taubaté SP

Cabine de força Convencional em Alvenaria com Transformador de 500kVA, Tensão
Primária de 13.8kV
Campus da Juta Engenharia Mecânica e Elétrica
Av. José Olegário de Barros, 111
Jardim Morumbi, Taubaté SP
Cabine de força Convencional em Alvenaria com Transformador de 500kVA, Tensão
Primária de 13.8kV
Estúdio de Rádio e TV Unitau
Av. Prof. W. Thaumaturgo, 700
Jabuticabeiras, Taubaté SP
4- PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1

PRAZO
a) O prazo para execução dos serviços é de até 30 dias, contado a partir o 1º dia útil da
assinatura do contrato.

4.2
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
As manutenções preventivas consistirão em:
a)
•
•
•
•

CABOS:
Ensaio de medição e resistência da isolação;
Ajuste de aperto das conexões elétricas;
Inspeção visual: muflas, terminais de conexão elétrica, cordoalha aterramento e
identificação dos condutores elétricos e oxidação dos terminais;
Limpeza geral;

b)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA:
Inspeção visual;
Limpeza;
Reaperto das conexões;
Verificação do nível do óleo;
Verificação de vazamentos;
Substituição sílica Gel;
Medição da resistência ôhmica da isolação;
Medição da resistência ôhmica dos enrolamentos;
Coleta e amostra de óleo físico-químico e gás –analise cromatográfica;
Complemento de óleo isolante acima do nível mínimo;
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c) TRANSFORMADOR DE POTENCIAL:
• Ajuste de aperto das conexões elétricas, primário e secundário;
• Inspeção visual das conexões, cordoalha de aterramento e identificação dos condutores
elétricos e oxidação nos terminais;
• Limpeza geral, equipamentos e baias (cubículos);
d) TRANSFORMADOR DE CORRENTE:
• Ajuste de aperto das conexões elétricas, primário e secundário;
• Inspeção visual das conexões, cordoalha de aterramento e identificação dos condutores
elétricos e oxidação nos terminais;
• Limpeza geral, equipamentos e baias;

e)
•
•
•
•

PARA RAIOS:
Medição da resistência de isolamento;
Verificar e reapertar os conectores de entrada e aterramento;
Verificar a existência de rachaduras;
Medir as correntes de fuga na tensão nominal;

f)
•
•
•
•
•
•
•

CHAVE SECCIONADORA DE MT:
Inspeção visual;
Limpeza geral;
Verificação e reaperto das conexões;
Lubrificação do mecanismo;
Medição da resistência ôhmica da isolação;
Medição da resistência ôhmica dos contatos;
Testes operacionais;

g)
•
•
•
•
•
•
•

•

DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO:
Verificar os relés secundários e regular se necessário;
Inspecionar a haste de trip e barras de tensão;
Inspecionar as conexões elétricas de aterramento;
Limpar, lubrificar e ajustar o mecanismo de operação;
Limpar os isoladores de fixação dos polos ao disjuntor;
Executar teste de resistência de isolamento;
Verificar a existência de oxidação no cavalete e no gabinete do mecanismo de
operação;
Inspecionar os transformadores de potencial que alimentam a bobina dos disjuntores;
Provocar atuação dos relés secundários e verificar a abertura do disjuntor, assegurando
o funcionamento do mesmo;
Inspecionar e testar o comando remoto de acionamento do disjuntor;

h)
•
•
•
•
•

QUADROS DE BAIXA TENSÃO:
Limpeza com produtos apropriados;
Inspecionar o barramento e reapertar todas as suas conexões;
Inspecionar os instrumentos de leitura e aferi-los;
Inspecionar as lâmpadas de sinalização;
Verificar o funcionamento de todos os disjuntores, seccionadoras e fusíveis;

•
•
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•
•
i)
•
•
•
•

Verificar o estado dos gabinetes metálicos quanto ao aparecimento de ferrugem e a
existência de terminais de ligações oxidados;
Verificar o aterramento do quadro.
BANCO DE CAPACITORES:
Verificar o funcionamento dos mesmos;
Reapertar todas as conexões elétricas;
Verificar se cada banco atende a necessidade para corrigir o fator de potência ao nível
exigido pela concessionária local;
Verificar o estado dos capacitores individualmente quanto a curtos circuitos e circuito
aberto.

j) BARRAMENTOS:
• Inspeção, reapertos e limpeza geral;
k) DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE BAIXA TENSÃO:
• Inspeção, reapertos e limpeza geral
l) TERMOGRAFIA:
• Realizar inspeções termográficas nos equipamentos e suas conexões.
m) FERRRAGENS EM GERAL:
• Inspeção, reapertos e limpeza geral
n) LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS DAS SUBESTAÇÕES;
• Inspecionar e limpar as estruturas em alvenaria.
o) RELATÓRIO DA MANUTENÇÃO:
• Entregar relatório com as atividades que foram executadas, tabelas com os valores das
medições efetuadas durante a preventiva, analise termográfica e o resultado da análise
do óleo do TRANSFORMADOR.
4.2.1 Os desligamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser agendados e
confirmados previamente com a UNITAU e obrigatoriamente deverão ser em horários de
menos uso do Campus, aos sábados e domingos, com duração máxima de execução dos
serviços de 6 horas/dia para cada instalação, devido a necessidade de desligamento geral da
energia;
4.3

VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA

As visitas serão em 02 (dois) dias (28 e 29/06/2018 das 8h30 as 11h30 e das 14h30 as 17h30)
com datas e horários agendados dentre essas opções, para a conferência das medidas e
detalhes conhecimento do local e das manutenções. Deverão ser agendadas na Diretoria de
Obras e Manutenção da Unitau, nos horários: 8h30 as 11h30 e das 14h30 às 17h30 em dias
úteis. Não serão realizadas visitas em outros dias pela necessidade de deslocar um
responsável para acompanhar as empresas interessadas.
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Contatos para agendamentos.
Email: dom@unitau.br
Telefones: (12) 3631-8001 e (12) 3624-1853
DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR NO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL A
DECLARAÇÃO DE VISTORIA QUE SERÁ FORNECEIDA PELA DIRETORIA DE OBRAS E
MANUTENÇÃO.
5 - PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA
O prazo de garantia dos serviços é de no mínimo 90 (noventa) dias, após a ateste da
NF, entrega dos relatórios técnicos e emissão da ART de execução dos serviços.
6 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL
Anésio Veloso Sobrinho – Engenheiro Eletricista
anesio.veloso@unitau.br/ dom@unitau.br
Telefone: (12) 3632-8000/ 3624-1853
7- CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado em até 21 dias após o recebimento dos serviços, entrega
dos relatórios, ART e ateste da Nota Fiscal pelo responsável, verificado o cumprimento
das exigências previstas no Termo de Referência.
b) A Nota Fiscal e os documentos de cobrança deverão ser encaminhados à DOM –
Diretoria de Obras e Manutenção, localizada à Avenida Nove de Julho nº 246, Centro Taubaté/SP, após a prestação dos serviços, acompanhada pela ART e relatório dos
serviços prestados.
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA ao local onde serão
executados os serviços, disponibilizando um funcionário (eletricista) para o
acompanhamento da execução do serviço.
b) Agendar junto a Administração do Campus o desligamento e o religamento da
Subestação para a realização do serviço.
c) Fornecer todos dados Técnicos das Subestações quando necessários;
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Assumir inteira e total responsabilidade Técnica para execução dos serviços.
b) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA realizar o processo de
comunicação com a Concessionária solicitando o desligamento e religamento do
ramal de entrada da Subestação dentro do tempo previsto para execução dos
serviços, que não deverá ultrapassar 06(seis) horas, assim como qualquer atraso
no processo de religação.
c) Fornecer todos os materiais e lubrificantes necessários à execução dos serviços de
manutenções.
d) Fornecer aos seus funcionários uniforme compatível com o serviço a ser realizado
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e)
f)
g)
h)

com base nos requisitos mínimos exigidos na NR 10 - SEGURANÇA EM
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE e SEP (Sistema Elétrico de
Potência).
Manter profissionais devidamente registrados como funcionários da CONTRATADA,
uniformizados, identificando-os por meio de crachás, com fotografia recente.
Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção
Coletiva - EPI's e EPC’s cabíveis.
Utilizar funcionários que detenham habilitação técnica para a manutenção dos
equipamentos.
Fornecer Laudos e Relatórios técnicos dos serviços prestados.

10 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
O responsável Técnico deverá possuir Registro no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), Engenheiro Eletricista, que deverá ser apresentado pelo
VENCEDOR antes da assinatura do Contrato.
11- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
Julgamento das propostas será por menor preço TOTAL DO ITEM.

TERMO DE REFERÊNCIA – ITENS 07 E 08
(01) Objeto
Prestação de Serviços Técnicos de Conservação e Assistência Técnica (manutenção
preventiva e corretiva), mensal, em aparelhos de transporte vertical (elevadores e
plataformas), SEM o fornecimento de peças, instalados nos locais abaixo descritos:
Departamento de Ciências Jurídicas
Praça Dr. Barbosa de Oliveira, 285 Centro Taubaté – SP;
Campus de Ubatuba
Av. Castro Alves nº 392, Bairro do Itaguá – Ubatuba/SP
(02) Motivação
- Esse serviço visa atender as exigências para acessibilidade dos departamentos, para
garantir que os equipamentos destinados para este fim sejam mantidos em ótimas condições
de uso, assegurando o transporte vertical com eficiência e segurança aos usuários.
(03) Especificações técnicas
O objeto contratado será para atendimento dos seguintes equipamentos:
Elevador de passageiro, hidráulico – Marca ALFA
Departamento de Ciências Jurídicas
Praça Dr. Barbosa de Oliveira, 285 Centro Taubaté – SP;
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Plataforma Hidráulica para transporte de deficientes físicos - Marca ALFA
Campus de Ubatuba
Avenida Castro Alves, 392, Bairro Itaguá -Ubatuba SP

(04) Prazo, local e condições de entrega ou execução
- A execução do objeto é de 12 meses, contado a partir do 1º dia útil subsequente a assinatura
do termo contratual, podendo ser prorrogado por igual período.
- Todo atendimento deverá ser executado obrigatoriamente, com a presença de um eletricista
da DOM (Diretoria de Obras e Manutenção) da Universidade de Taubaté, exceto nos casos
emergenciais;
- Encarregar-se da retirada e devolução do maquinário à CONTRATANTE quando por motivos
técnicos, seja necessária a execução dos serviços nas oficinas da CONTRATADA, no prazo
de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da CONTRATANTE;
- As manutenções preventivas, deverão ser agendadas de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no período médio de 30 (trinta) dias de intervalo entre a
anterior e a próxima manutenção e consistirão em:
a) Vistoriar mensalmente os equipamentos da casa de máquinas, caixa, poço e pavimento,
especialmente relacionados com a segurança;
b) Efetuar por ocasião da vistoria os serviços de manutenção preventiva nos relés, chaves,
contatores, conjuntos eletrônicos e demais componentes do armário de comando seletor,
despachos, redutor, polia, rolamento, mancais e freio da máquina de tração; coletor, escovas,
rolamentos e mancais do motor e gerador; limitador de velocidade; aparelho seletor, fita, pickup, cavaletes, interruptores e indutores; limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos,
dispositivos de segurança, contrapeso, para-choques, polias diversas, rampas mecânicas e
eletromagnéticas; cabina, operadores elétricos, trincos fixadores, tensores, corrediças,
botoeiras, sinalizadores e demais equipamentos, procedendo à verificação, lubrificação e se
necessário, teste, regulagem e pequenos reparos, a fim de proporcionar funcionamento
eficiente, seguro e econômico;
c) Efetuar teste de segurança, conforme a legislação em vigor;
d) Fornecer os diversos tipos de lubrificantes de acordo com as especificações técnicas do
projeto, objetivando maior vida útil para os equipamentos;
e) Revisão geral;
f) Limpeza interna e externa dos equipamentos;
g) Lubrificação dos principais mecanismos e grupos;
h) Controle de todos os sistemas de regulagens dos equipamentos e verificação de todos os
sistemas elétricos;
i) Ajustes que englobam reconfigurações dos sistemas, que sejam decorrentes de uma
manutenção preventiva;
j) Outras que visem à identificação e prevenção da ocorrência de defeitos;
k) Manutenção das partes metálicas do sistema de verticalização (grades, pisos, alavancas,
etc.).
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- As manutenções corretivas serão realizadas em até 24 (vinte e quatro) horas contados do
chamado da CONTRATANTE e consistem em:
a) Atender ao chamado do cliente, para regularizar anormalidades de funcionamento,
procedendo a manutenção corretiva, substituindo ou recuperando, segundo critérios técnicos,
componentes eletrônicos, elétricos e/ou mecânicos necessários à recolocação dos
equipamentos em condições normais;
b) Efetuar teste de segurança, conforme a legislação em vigor;
c) Aplicar todas as correções técnicas nos circuitos e conjuntos que vierem a ser modificados
pelo fabricante, objetivando melhor desempenho, menor desgaste, maior vida útil e segurança
dos equipamentos.
d) Executar, após prévia aprovação de quem de direito, serviço de maior vulto, de reparos ou
substituições, destinadas a recolocar os equipamentos (elevadores e plataformas), em
condições normais de segurança e funcionamento;
- Os atendimentos emergenciais deverão ser realizados no máximo de até 5 (cinco) horas
contadas do registro de chamado da CONTRATANTE e consiste em:
a) Manter serviço de emergência contínuo, dentro e fora do horário comercial para
atendimento de eventuais chamadas destinadas a interrupções parciais ou totais, no
funcionamento dos equipamentos, e a liberar pessoas retidas nas cabinas, para os casos de
acidentes ou normalização inadiável do funcionamento dos equipamentos (elevadores e
plataformas), podendo na ocasião, aplicar materiais de pequeno porte.
b) Efetuar teste de segurança, conforme a legislação em vigor.
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA
As visitas serão em 02 (dois) dias (28 e 29/06/2018 das 8h30 as 11h30 e das 14h30 as 17h30)
com datas e horários agendados dentre essas opções, para a conferência das medidas e
detalhes conhecimento do local e das manutenções. Deverão ser agendadas na Diretoria de
Obras e Manutenção da Unitau, nos horários: 8h30 as 11h30 e das 14h30 às 17h30 em dias
úteis. Não serão realizadas visitas em outros dias pela necessidade de deslocar um
responsável para acompanhar as empresas interessadas.
Contatos para agendamentos.
Email: dom@unitau.br
Telefones: (12) 3631-8001 e (12) 3624-1853
DEVERÁ A EMPRESA APRESENTAR NO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL A
DECLARAÇÃO DE VISTORIA QUE SERÁ FORNECEIDA PELA DIRETORIA DE OBRAS E
MANUTENÇÃO.
(05) Prazo e condições de garantia
- Durante o prazo de garantia dos serviços fornecidos, como disposto em legislação vigente e
estabelecido na Proposta Comercial, sendo constatados vícios de qualidade dos serviços, que
tornem inadequada sua utilização, poderá a CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, exigir, alternativamente e à sua escolha, o
seguinte:
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a) atendimento ao chamado em 24 horas e solução em 72 horas, para sanar o problema
detectado, sem ônus à CONTRATANTE;
b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, se for o caso, relativa ao
serviço, que apresentar vício de qualidade, conforme inspeção realizada pela unidade
requisitante da UNITAU, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, no prazo de 10 (dez) dias,
da solicitação.
(06) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail
Anésio Veloso Sobrinho – Engenheiro Eletricista
anesio.veloso@unitau.br/ dom@unitau.br
Telefone: (12) 3632-8000/ 3624-1853
(07) Condições e prazos de pagamento
- O pagamento será efetuado até o 21° (vigésimo primeiro) dia contado do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável, mediante a apresentação
dos comprovantes de recolhimento do FGTS, do INSS e do ISSQN, correspondentes ao
período de execução dos serviços e à mão de obra alocada para esse fim.
- As Notas Fiscais deverão ser encaminhadas à DOM – Diretoria de Obras e Manutenção,
localizada à Avenida Nove de Julho nº 246, Centro - Taubaté/SP, após cada período mensal
de prestação dos serviços, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório dos
serviços prestados do período a que o pagamento se referir.
(08) Obrigações da contratante
- Permitir o acesso do técnico autorizado pela CONTRATADA ao local onde estão instalados
os equipamentos (elevadores e plataformas), a serem vistoriados, disponibilizando um
funcionário para o acompanhamento de todos os serviços de manutenção;
- Recusar técnicos que não possuam comportamento social idôneo, em razão do sigilo das
informações disponibilizadas aos técnicos que executarão os serviços.
(09) Obrigações da contratada
- Fornecer todo o material e lubrificantes necessários à execução dos serviços de
manutenções preventivas e corretivas, devendo estes ser originais, da mesma marca e
modelo do equipamento admitindo-se a substituição por similares, quando atestadas pelo
fabricante e/ou representante autorizado;
- manter profissionais devidamente registrados como funcionários da CONTRATADA,
uniformizados, identificando-os por meio de crachás, com fotografia recente, e fornecendolhes os Equipamentos de Proteção Individual - EPI's cabíveis, e que detenham habilitação
para a manutenção dos equipamentos;
- emitir relatório técnico, no ato da manutenção realizada, no qual constará a data do serviço
efetuado, horário de início e término do atendimento, identificação do equipamento, os defeitos
apresentados, os ajustes e reparos realizados, bem como, quaisquer outras informações
pertinentes, a ser assinado pele representante da CONTRATADA e da CONTRATANTE;
- A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação;
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(10) Qualificação técnica
O responsável Técnico deverá possuir Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) que deverá ser apresentado pelo VENCEDOR antes da assinatura do Contrato.
Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do
licitante, em pelo menos 50% da quantidade do Lote. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:
prazo contratual e datas de início e término; local da prestação dos serviços; natureza da
prestação dos serviços; quantidades executadas; caracterização do bom desempenho do
licitante; outros dados característicos; e a identificação da pessoa jurídica emitente bem como
o nome e o cargo do signatário.
A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em
tantos contratos quanto dispuser o licitante.
O(s) documento(s) devem conter a razão social, CNPJ, o nome e assinatura do representante
legal, o endereço e o telefone de contato do(s) atestado(res), ou qualquer outra forma de que
a Universidade de Taubaté possa valer-se para manter contato com a(s) empresa(s)
declarante(s).
(11) Critério de avaliação das propostas
Julgamento das propostas será por menor preço total do item.
(12) Resultados esperados
Celebração de Contrato com a empresa vencedora do certame, para garantir o bom
funcionamento dos equipamentos que atendem as exigências para acessibilidade dos
departamentos da Universidade de Taubaté.
(13) Condições gerais
- Havendo necessidade de substituição de peças, as mesmas serão objeto de autorização da
CONTRATANTE e serão cobrados de acordo com os preços de mercado vigentes na época.
Neste caso, os serviços somente serão executados após a aprovação do orçamento pela
CONTRATANTE.
Engº Anésio Veloso Sobrinho
Chefe do Serviço de Manutenção
dom@unitau.br
DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO
OBSERVAÇÃO:
Após a reunião do Pregão, a licitante vencedora terá dois dias úteis para apresentar (por
e-mail, fac-símile etc) nova planilha com os novos preços diluídos.
Os novos preços diluídos deverão respeitar os valores de mercado. A vencedora não
poderá supervalorizar o valor de um item em detrimento de outro. Cabe lembrar que a
Lei Federal 8666/93 em seu Art. 48, II, condena a apresentação de preços
manifestadamente inexeqüíveis.
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
À
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
Processo PRA nº 89/17
Apresentamos nossa proposta de preço, em 01 (uma) via, para
contratação de empresa para manutenção de cabine de força e manutenção de
elevador, conforme especificações constantes do Anexo I, que integra o presente EDITAL,
consistindo no seguinte:
Item
Lote 01
Lote 02
Lote 03
Lote 04
Lote 05
Lote 06
Lote 07
Lote 08

DESCRIÇÃO/MARCA
LOTE, conforme especificações constantes
no Anexo I.
Marca/Fabricante:
LOTE, conforme especificações constantes
no Anexo I.
Marca/Fabricante:
LOTE, conforme especificações constantes
no Anexo I.
Marca/Fabricante:
LOTE, conforme especificações constantes
no Anexo I.
Marca/Fabricante:
LOTE, conforme especificações constantes
no Anexo I.
Marca/Fabricante:
LOTE, conforme especificações constantes
no Anexo I.
Marca/Fabricante:
LOTE, conforme especificações constantes
no Anexo I.
Marca/Fabricante:
LOTE, conforme especificações constantes
no Anexo I.
Marca/Fabricante:

VALOR TOTAL (R$)

I.

O
Valor
Total
para
o
LOTE
nº.
1
(__________________________________________).

é

de

R$______________

II.

O
Valor
Total
para
o
LOTE
nº.
2
(__________________________________________).

é

de

R$______________
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III.

O
Valor
Total
para
o
LOTE
nº.
3
(__________________________________________).

é

de

R$______________

IV.

O
Valor
Total
para
o
LOTE
nº.
4
(__________________________________________).

é

de

R$______________

V.

O
Valor
Total
para
o
LOTE
nº.
5
(__________________________________________).

é

de

R$______________

VI.

O
Valor
Total
para
o
LOTE
nº.
6
(__________________________________________).

é

de

R$______________

VII.

O
Valor
Total
para
o
LOTE
nº.
7
(__________________________________________).

é

de

R$______________

VIII.

O
Valor
Total
para
o
LOTE
nº.
8
(__________________________________________).

é

de

R$______________

IX.

O prazo de validade de nossa proposta é de ____(_____) dias corridos, obedecido o prazo
mínimo do subitem 4.1.6., a contar da data prevista no subitem 1.2.2. do Edital.

X.

O prazo para execução dos serviços será conforme Anexo I – Termo de Referência,
contados a partir da assinatura do contrato, recebimento da Ordem de Compras e
respectiva Nota de Empenho.

XI.

O prazo de garantia dos serviços será de conforme Anexo I – Termo de Referência, a partir
da assinatura do contrato.

XII.

O prazo de pagamento será conforme Anexo I – Termo de Referência e Minuta de
Contrato.

XIII.

Declaramos que no preço apresentado estão ainda inclusos:
a - os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, treinamento básico operacional,
frete, transporte e equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos os respectivos
encargos sociais;
b - taxa de administração, emolumentos, quaisquer despesas operacionais e outros encargos;
c - todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de
seguro, bem como demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como: horas extras e
adicionais noturnos de profissionais, auxílio-alimentação, transporte, inclusive sob a forma de
auxílio-transporte, transporte local, etc.;
d - despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza;
e - quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos
produtos, necessários à perfeita satisfação do objeto deste Edital, até o Recebimento
Definitivo, inclusive o prazo de garantia, de acordo com o estabelecido no Edital.

XIV.)

Declaramos ainda conhecer integralmente os termos do presente Edital e seus respectivos
Anexos, aos quais nos sujeitamos.
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XV.

Dados da empresa:
CNPJ empresa nº ......................../......................-...........Inscrição
Estadual
nº.......................Estado
............................Inscrição
Municipal
nº......Município.....................................Endereço.....................................................................
..........................................................................CEP..........................Telefone.........................
...................Fax....................................... nº
da
conta
corrente.........................Banco..................................Agência.................................Praça
................................................ para fins de pagamento.
................., ....... de ............... de 2018.
---------------------------------------------------------------(Nome Legível)

XVI.

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:
Nome completo:_____________________________
RG _________________ CPF/MF__________________
E-mail comercial _________________ E-mail pessoal __________________ Função na
empresa____________________
OBSERVAÇÕES:
Esta Proposta Comercial (Anexo II) poderá ser preenchida pela licitante e colocada no
Envelope PROPOSTA, bastando que seja aposto nesta o carimbo da licitante. Poderá,
ainda, ser apresentada em papel timbrado da empresa no formato deste Anexo II.
Necessariamente todos os itens constantes neste modelo deverão estar presente na
Proposta Comercial apresentada.
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ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Processo: PRA nº 89/2017
Licitação: Pregão nº 25/2018
Regência Legal: Lei federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 123/06, com alterações da lei
complementar nº 147/2014 e pelo Decreto Municipal de Taubaté n° 13.409/14 e
subsidiariamente e no que couber pela Lei n° 8.666/93.
Objeto: Contratação de empresa para manutenção de cabine de força e manutenção de
elevador
Valor: R$ ....................................
Vigência: 03 (três) meses.

Pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de CONTRATANTE, a UNIVERSIDADE
DE TAUBATÉ, inscrita no CNPJ sob o nº 45.176.153/0001-22, neste ato, representada por
seu Magnífico Reitor ____________, à Rua Quatro de Março nº 432, Centro, Taubaté/SP, e,
de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa ____________________, com sede
na ____________________, inscrita no CNPJ sob nº __________, com Inscrição Estadual nº
__________, Inscrição Municipal nº _________ com contrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado de ____________ sob NIRE nº _________, neste ato, representada por
_____________________, RG nº __________, CPF nº __________, representante legal da
adjudicatária do objeto do PREGÃO PRESENCIAL nº 25/18, de que trata o Processo PRA nº
191/17, homologado pela _________________, publicada na Imprensa Oficial aos _____ /
______ / _____, têm entre si justo e contratado, nos termos do que determinam a Lei federal
nº. 10.520/02, Lei Complementar 123/06, com alterações da lei complementar nº 147/2014 e
pelo Decreto Municipal de Taubaté n° 13.409/14 e subsidiariamente e no que couber pela Lei
n° 8.666/93e obedecidas às disposições contidas no Edital e seus Anexos, os quais se
vinculam ao presente termo, o que se segue:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 A CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária do PREGÃO nº 25/2018, de que trata o
Processo PRA nº 191/17, obriga-se a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, que
tem por objeto a contratação de empresa para manutenção de cabine de força e
manutenção de elevador, tudo em conformidade com as descrições e especificações
contidas nos Termos de Referências (Anexo I) e Proposta Comercial (Anexo II), bem como as
demais disposições constantes do Edital, aos quais se vincula o presente instrumento de
contrato, para todos os efeitos.

ITEM

01

02

03

04

05

DESCRIÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS COMPREENDEM REVISÃO, INSPEÇÃO E
ENSAIOS EM: CABOS; TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA; TRANSFORMADOR
DE POTENCIAL E DE CORRENTE;CHAVES SECCIONADORA DE MÉDIA TENSÃO;
DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; QUADROS DE BAIXA TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM GERAL;
BARRAMENTOS; LIMPEZA GERAL DOS CUBICULOS, TERMOGRAFIA E
FORNECIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO DA MANUTENÇÃO COM LAUDO
DOS ENSAIOS REALIZADOS. MEDICINA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS COMPREENDEM REVISÃO, INSPEÇÃO E
ENSAIOS EM: CABOS; TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA; TRANSFORMADOR
DE POTENCIAL E DE CORRENTE;CHAVES SECCIONADORA DE MÉDIA TENSÃO;
DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; QUADROS DE BAIXA TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM GERAL;
BARRAMENTOS; LIMPEZA GERAL DOS CUBICULOS, TERMOGRAFIA E
FORNECIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO DA MANUTENÇÃO COM LAUDO
DOS ENSAIOS REALIZADOS. ODONTOLOGIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS COMPREENDEM REVISÃO, INSPEÇÃO E
ENSAIOS EM: CABOS; TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA; TRANSFORMADOR
DE POTENCIAL E DE CORRENTE;CHAVES SECCIONADORA DE MÉDIA TENSÃO;
DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; QUADROS DE BAIXA TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM GERAL;
BARRAMENTOS; LIMPEZA GERAL DOS CUBICULOS, TERMOGRAFIA E
FORNECIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO DA MANUTENÇÃO COM LAUDO
DOS ENSAIOS REALIZADOS. GEN
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS COMPREENDEM REVISÃO, INSPEÇÃO E
ENSAIOS EM: CABOS; TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA; TRANSFORMADOR
DE POTENCIAL E DE CORRENTE;CHAVES SECCIONADORA DE MÉDIA TENSÃO;
DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; QUADROS DE BAIXA TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM GERAL;
BARRAMENTOS; LIMPEZA GERAL DOS CUBICULOS, TERMOGRAFIA E
FORNECIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO DA MANUTENÇÃO COM LAUDO
DOS ENSAIOS REALIZADOS. CIÊNCIAS JURÍDICAS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS COMPREENDEM REVISÃO, INSPEÇÃO E
ENSAIOS EM: CABOS; TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA; TRANSFORMADOR
DE POTENCIAL E DE CORRENTE;CHAVES SECCIONADORA DE MÉDIA TENSÃO;
DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; QUADROS DE BAIXA TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM GERAL;
BARRAMENTOS; LIMPEZA GERAL DOS CUBICULOS, TERMOGRAFIA E
FORNECIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO DA MANUTENÇÃO COM LAUDO

VALOR TOTAL
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06

07
08

DOS ENSAIOS REALIZADOS. ENGª MECÂNICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINE DE FORÇA. OS SERVIÇOS
COMPREENDEM: OS SERVIÇOS COMPREENDEM REVISÃO, INSPEÇÃO E
ENSAIOS EM: CABOS; TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA; TRANSFORMADOR
DE POTENCIAL E DE CORRENTE;CHAVES SECCIONADORA DE MÉDIA TENSÃO;
DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; QUADROS DE BAIXA TENSÃO;BARRAMENTOS
DISJUNTOR E CHAVE GERAL DE BAIXA TENSÃO; FERRAGENS EM GERAL;
BARRAMENTOS; LIMPEZA GERAL DOS CUBICULOS, TERMOGRAFIA E
FORNECIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO DA MANUTENÇÃO COM LAUDO
DOS ENSAIOS REALIZADOS. COM. SOCIAL – RÁDIO E TV UNITAU
MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADORINSTALADO NO CAMPUS DE UBATUBA.
MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADORINSTALADO NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS.
Total:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1 O prazo de execução do objeto, constantes da Cláusula Primeira, ocorrerá conforme
Termos de Referências, Anexo I, do Edital, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da
assinatura do contrato, como segue:

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Execução total até 30 (trinta) dias, após assinatura do Contrato
Execução total até 30 (trinta) dias, após assinatura do Contrato
Execução total até 30 (trinta) dias, após assinatura do Contrato
Execução total até 30 (trinta) dias, após assinatura do Contrato
Execução total até 30 (trinta) dias, após assinatura do Contrato
Execução total até 30 (trinta) dias, após assinatura do Contrato
Execução mensal, contado a partir do 1º dia Útil subsequente a assinatura do
Contrato, por 12 meses
Execução mensal, contado a partir do 1º Dia Útil subsequente a assinatura do
Contrato, por 12 meses

2.2 A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da
unidade requisitante da CONTRATANTE, o qual anotará em registro próprio qualquer
ocorrência havida que esteja em desacordo com os termos do Edital, seus Anexos ou deste
instrumento contratual, determinando, em decorrência disto, o que for necessário à
regularização das falhas observadas.
2.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA
Durante o prazo de garantia dos serviços e produtos fornecidos, estabelecido nos
Termos de Referências, Anexo I, do Edital, e legislação vigente, sendo constatados vícios de
qualidade ou de quantidade dos produtos, que tornem inadequada sua utilização, poderá a
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº
8.666/93, exigir, alternativamente e à sua escolha, o seguinte:
a) atendimento ao chamado em 24 horas e solução em 72 horas ou fornecimento
dos produtos equivalente ou superior;
b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, se for o caso,
relativa ao(s) produto(s) fornecido(s), que apresentar(em) vício(s) de qualidade ou de
quantidade, conforme inspeção realizada pela unidade requisitante da UNITAU, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos, no prazo de 10 (dez) dias, da solicitação.
CLÁUSULA QUARTA – DA CAUÇÃO
4.1 A CONTRATADA apresenta, neste ato, prova de haver depositado o valor de
____________, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, a título de caução, na
modalidade________
4.2 A expressão monetária da caução deverá ser mantida sempre que se alterar o
valor contratual, preservando-se, assim, o percentual de 5% (cinco por cento), mas seu valor
será liberado integralmente apenas ao final da execução contratual satisfatória; ou pelo saldo,
se houver, procedidos eventuais descontos.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DO ELEMENTO ECONÔMICO E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
5.1 O preço total do objeto enunciado na Cláusula Primeira deste ajuste, nos termos
da Proposta Comercial de fls. ____ e da Ata da Pregoeira de fls. ____, é de R$ ___________
(_____________________________), correndo por conta da Nota de Empenho nº ________,
que onera a dotação orçamentária nº ____________________________, do orçamento do
exercício financeiro de 2018.
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5.2 A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA até 21 (vinte e um)
dias, contado do ateste da Nota fiscal, conforme Termos de Referências, Anexo I, do Edital,
sem qualquer correção monetária.
§1º - Não será admitida a transferência de obrigações a terceiros (empresas de
fomento, etc.), devendo o pagamento ser realizado única e exclusivamente ao licitante
contratado.
§2º - Caso o dia do pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no
primeiro dia útil subseqüente, sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o
dia do vencimento.
§3º - O requerimento de pagamento, bem como os documentos de cobrança da
CONTRATADA, deverá ser entregue conforme Termo de Referência, Anexo I, do Edital.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS
Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro,
inclusive aqueles relativos a impostos e taxas, são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza,
despesas operacionais, mão-de-obra, inclusive horas extras e adicionais noturnos de
profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte local, sendo que sua
inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere à CONTRATANTE o ônus pelo seu
pagamento, não podendo onerar a presente avença.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste instrumento
contratual e no respectivo Edital e seus anexos, as seguintes:
I - manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação
exigidas no respectivo procedimento licitatório;
II - não utilizar quaisquer informações às quais tenha acesso, em virtude deste
Contrato, em benefício próprio ou em trabalhos de qualquer natureza, nem divulgá-las sem
autorização por escrito da CONTRATANTE;
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III - conduzir a execução da presente avença de acordo com o Edital e seus
Anexos, e de conformidade com as normas técnicas aplicáveis, observando estritamente a
legislação vigente aplicável;
IV – arcar com todos os ônus ou obrigações decorrentes da legislação da
seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se
relacionem com a execução do objeto desta avença, inclusive no tocante a seus empregados,
dirigentes e prepostos;
V - responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso,
por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à CONTRATANTE ou a
terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando quando for necessário;
VI – não divulgar quaisquer dados, conhecimentos e resultados decorrentes da
execução do objeto deste Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
VII – substituir, a suas expensas e responsabilidade, na forma da lei, os produtos
que não estiverem de acordo com as especificações, dentro do prazo de entrega.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento
contratual e no respectivo Edital e seus anexos, as seguintes:
I - assegurar à CONTRATADA o recebimento dos créditos decorrentes do
adimplemento de suas obrigações, acompanhada da atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, com a aplicação do índice
INPC/IBGE, se for o caso.
II - permitir à CONTRATADA o livre acesso às dependências relacionadas
a execução do objeto desta avença, em horários previamente estabelecidos.
III – fornecer todas as informações, esclarecimentos e as condições
necessárias à plena execução do objeto do presente ajuste.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, erro de execução, execução
imperfeita, mora, inadimplemento contratual ou ainda comportar-se de modo inidôneo, cometer
fraude fiscal ou constatar-se a não veracidade de informações prestadas a Administração,
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poderá a CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, as
definidas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, e as penalidades conforme segue:
a) multa de 2% (um por cento), sobre o valor total do contrato, por dia, pelo não cumprimento
dos prazos admitindo-se o máximo de 10 (dez) dias, após o que poderá ser reconhecida a
inexecução do ajuste;
b) multa de 1% (um por cento), sobre o valor total do contrato, por hora, pelo não cumprimento
dos prazos dos chamados emergenciais e manutenções corretivas, após o que poderá ser
reconhecida a inexecução do ajuste;
c) advertência por escrito por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos ao objeto contratado, sendo exigida pronta reparação da falta cometida
e comunicação formal das providências tomadas;
d) multa de 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, por reincidência de duas
advertências;
e) multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer
condição do contrato e, aplicada em dobro, em caso de reincidência;
f) multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do contrato, por inexecução total deste
juste, independentemente das demais sanções cabíveis;
g) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, por inexecução parcial deste
ajuste, observando-se a proporcionalidade de parte do contrato cumprido, independentemente
das demais sanções cabíveis;
h) No caso de reincidência em irregularidades na execução do objeto por três vezes, a
CONTRATANTE poderá considerar caracterizada a inexecução parcial do objeto e rescindir o
ajuste, sem prejuízo da multa estipulada na alínea “d” desta cláusula;
i) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo de 02 (dois) anos, por inexecução do contrato total ou parcial, neste
último caso quando a falta acarretar significativo prejuízo ao objeto contratado;
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j) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção, aplicada com base no inciso III
do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, por inexecução total do contrato ou por apresentar
informação e/ou documentos falsos.
9.2 - As multas deverão ser recolhidas por meio de boleto bancário ou deposito bancário junto
à Pró-reitoria de Economia e Finanças, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento da notificação do setor responsável.
9.3 - Se o valor da multa aplicada não for pago será descontado da garantia contratual. Se isto
não for possível, ou se este valor for superior ao da garantia prestada, a diferença será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada
judicialmente, quando for o caso, conforme §§ 2º e 3º, do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.4 - Para as penalidades previstas, será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa,
que será dirigida para análise da Douta Procuradoria Jurídica.
9.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas em autos próprios, e no caso de
suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das
multas previstas neste contrato e das demais cominações legais
9.6 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal nº
8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento do Pregão no Decreto
Municipal de Taubaté n° 13.409/14.
§1º - A prática do disposto nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº
8.666/93, pela CONTRATADA, poderá determinar a rescisão contratual, por ato unilateral da
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CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na referida lei, exceto, na hipótese de
associação da CONTRATADA com outrem, fusão cisão ou incorporação, de que trata o inciso
VI do artigo em referência, desde que tal fato não acarrete prejuízo para a execução do
contrato.
§2º - Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78, da
Lei Federal nº 8.666/93, sem culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que
comprovadamente houver sofrido.
§3º - No que se refere ao inciso XIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não
constitui motivo para rescisão contratual, tampouco indenização à CONTRATADA, a hipótese
em que houver supressão do objeto contratado, além dos limites estabelecidos em lei,
resultante de acordo celebrado entre as contratantes, segundo permissivo legal contido no
artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescentado pela Lei Federal nº 9.648/98.
§4º- À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se no que couber o disposto nos
§§1º e 2º do citado artigo, bem como as regras do artigo 80 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá subcontratar no todo ou parte o objeto de que trata a
Cláusula Primeira.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Qualquer alteração contratual deverá observar o disposto no artigo 65, da Lei Federal
nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A execução deste contrato será disciplinada pela Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei
Federal nº 8.666/93, pelo Decreto Municipal de Taubaté n° 13.409/14 e pelo Regulamento do
Pregão da UNITAU, sendo regulada por suas cláusulas e preceitos de direito público,
aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.

PRA - Pró-reitoria de Administração
Serviço de Licitações e Compras
Avenida 09 de Julho,246 - Centro - Taubaté - SP - 12020-200
fone: (12) 3625-4226/4228 - fax: (12) 3631-2338 / 3624-4005
compras@unitau.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
14.1 O prazo de vigência deste instrumento é de _____(____) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, a critério
exclusivo da CONTRATANTE.
14.2 Após o primeiro ano de contratação, o valor pactuado poderá ser reajustado a pedido da
CONTRATADA, mediante aplicação do índice INPC/IBGE, acumulado do mês anterior ao
vencimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo setor
requisitante, da CONTRATANTE, a qual anotará em registro próprio qualquer ocorrência
havida que esteja em desacordo com os termos da proposta comercial ou deste instrumento
contratual, determinando, em decorrência disto, o que for necessário à regularização das
falhas observadas.
15.1 A execução do objeto será acompanhada pelo servidor Anésio Veloso Sobrinho, da
Diretoria

de

Obras

e

Manutenção,

telefone

(12)

3632-8000/3624-1853,

e-mail:

anesio.veloso@unitau.br e dom@unitau.br.
15.2 A fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pela inobservância de qualquer obrigação assumida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Taubaté, do Estado de São Paulo.
Para firmeza e validade do que ora se estabelece, foi lavrado este Termo, em duas vias,
o qual lido e achado conforme pelas partes.
Taubaté, .........de ............................. de 2018.
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
CONTRATANTE
CONTRATADA

