PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
C. N. P. J: nº 27.165.695/0001-18
LICITAÇÕES – PREGÃO

Processo nº 7.005/2021
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA, torna pú blico para conhecimento dos interessados que realizará
licitaçã o, na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço por ITEM,
nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei
complementar nº 123/06 e 147/2014, Lei Municipal 2.234/2017, pelo Decreto Municipal n.º 896/2014
subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação, sob as condições estabelecidas neste ato
convocatório e anexos.
O Pregã o será realizado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 2.184 e
2.241/2021.
Os trabalhos serã o conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserçã o e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pá gina eletrô nica
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá , dentre outras, as seguintes atribuiçõ es: coordenar o
processo licitató rio; receber, examinar e decidir as impugnaçõ es e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsá vel pela sua elaboraçã o; conduzir a sessã o pú blica na internet; veri icar a conformidade da proposta
com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; veri icar e julgar as condiçõ es de
habilitaçã o; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver
sua decisã o; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo
devidamente instruı́do a autoridade responsá vel pela adjudicaçã o e propor a homologaçã o.
1 – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO
1.1. O objeto da presente licitaçã o é a “Aquisição de caminhonete equipada com cesto aéreo e itens
complementares, para atender a secretaria de Obras e Serviços, conforme detalhamento e demais
condiçõ es constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital para todos os ins.
1.2. A entrega do item deste pregã o será conforme solicitaçã o da Secretaria requisitante, devendo atender à s
condiçõ es estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento
emitida pela Secretaria requisitante.
1.3. Caberá a Secretaria requisitante, a responsabilidade pela iscalizaçã o e acompanhamento do
fornecimento referente ao objeto ora licitado. A iscalizaçã o a que se refere este item nã o exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada por eventuais danos causados ao municı́pio de Piú ma-ES ou a terceiros,
resultantes de açã o ou omissã o culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS:
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:
DATA E HORA LIMITE PARA ESCLARECIMENTO
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO
PÚBLICA:
LOCAL:
MODO DE DISPUTA

09H:00M DO DIA 01/09/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
09H:00M DO DIA 10/09/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
09H:00M DO DIA 10/09/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
08H:59M DO DIA 15/09/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
09H:00M DO DIA 15/09/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
www.portaldecompraspublicas.com.br
ABERTO
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3 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1. Até 03 (trê s) dias ú teis antes da data designada para a abertura da sessã o pú blica, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
3.2. A impugnaçã o deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrô nico, em campo pró prio do Sistema
Portal de Compras Pú blicas no endereço eletrô nico www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsá veis pela elaboraçã o deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnaçã o no prazo de até 02 (dois) dias ú teis contados da data de recebimento da impugnaçã o.
3.4. Acolhida a impugnaçã o, será de inida e publicada nova data para a realizaçã o do certame.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitató rio deverã o ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (trê s) dias ú teis anteriores à data designada para abertura da sessã o pú blica, exclusivamente por meio
eletrô nico via internet, em campo pró prio do Sistema Portal de Compras Pú blicas no endereço eletrô nico
www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias ú teis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsı́dios formais aos responsá veis pela elaboraçã o de Termo
de Referê ncia.
3.7. As impugnaçõ es nã o possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em
cará ter excepcional, mediante justi icativa nos autos.
3.8. A participaçã o no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implica na
aceitaçã o por parte dos interessados das condiçõ es nele estabelecidas.
3.9. As respostas à s impugnaçõ es e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serã o cadastradas no sı́tio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.
3.10. Nã o serã o conhecidas as impugnaçõ es apresentadas apó s o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante nã o habilitado legalmente ou nã o identi icado no processo
para responder pela proponente.
3.11. A petiçã o de impugnaçã o apresentada por empresa deve ser irmada por só cio, pessoa designada para a
administraçã o da sociedade empresá ria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteraçõ es, se houver, do ato de designaçã o do administrador, ou de
procuraçã o pú blica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
4- DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - As despesas decorrentes da execuçã o do objeto desta Licitaçã o, na modalidade de Pregã o eletrô nico,
correrã o à conta das seguintes dotaçõ es orçamentá rias:
SECRETARIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FICHA
FONTE DE
RECURSO
Secretaria Municipal de Obras e
Serviços

000013001.2060600383.076 – 449052
Equipamento e material permanente

558

1001

5 – DO CREDENCIAMENTO
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5.1. Os interessados em participar deste Pregã o deverã o credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrô nico provido pelo Portal de Compras Pú blicas, por meio do sı́tio www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Pú blicas poderã o obter maiores informaçõ es na
pá gina www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dú vidas pela central de atendimentos
do Portal ou pelo email falecom@portaldecompraspublicas.com.br.
5.3. O licitante será responsá vel por todas as transaçõ es que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrô nico, assumindo como irmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transaçã o
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, nã o cabendo ao provedor do sistema ou a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
5.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Pú blicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunçã o de sua capacidade té cnica para realizaçã o das transaçõ es inerentes a este
Pregã o.
5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverã o ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
5.6. O Pregã o será conduzido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA com apoio té cnico e operacional do
Portal de Compras Pú blicas, que atuará como provedor do sistema eletrô nico para esta licitaçã o.
6 – DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Nã o será permitida a participaçã o de empresas em consó rcio.
6.2. As propostas apresentadas deverã o atender a todo o objeto solicitado nã o sendo aceitas propostas de
fornecimento de itens parciais do objeto.
6.3. Nã o será permitida sub-contrataçã o de empresas.
6.4. Nã o poderã o participar as empresas ou instituiçõ es que se encontrem sob falê ncia, concordata, concurso
de credores, dissoluçã o, liquidaçã o.
6.4.1. Caso a licitante se encontre em processo de recuperaçã o judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentada
na fase de Habilitaçã o a sentença homologató ria do plano de recuperaçã o judicial.
6.5. Nã o poderã o participar do presente Pregã o, as empresas das quais o(a) Servidor(a) Pú blico(a) da
Prefeitura de Piú ma-ES seja gerente, acionista, controlador, responsá vel té cnico ou subcontratado.
6.6. Cada LICITANTE, inclusive suas iliais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo econô mico ou
inanceiro, somente poderá concorrer com uma ú nica proposta.
6.6.1. Poderã o participar deste Pregã o as pessoas jurı́dicas que:
6.6.2. Tenham objeto social pertinente e compatı́vel com o objeto licitado e que estejam com Credenciamento
regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
6.7. COMO CONDIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM
CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS SEGUINTES DECLARAÇOES:
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6.7.1. Nos itens em que a participaçã o nã o for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalaçã o do campo “nã o” apenas produzirá o efeito de o licitante nã o ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.
6.7.2. Que está ciente e concorda com as condiçõ es contidas no Edital e seus anexos;
6.7.3. Que cumpre os requisitos para a habilitaçã o de inidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigê ncias editalı́cias;
6.7.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçã o no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrê ncias posteriores;
6.7.5. Que nã o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nã o emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condiçã o de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituiçã o;
6.7.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instruçã o Normativa SLTI/MP nº
2, de 16 de setembro de 2009.
6.7.7. Que nã o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituiçã o Federal;
7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1. Os licitantes encaminharã o, exclusivamente por meio do sistema eletrô nico, concomitantemente com os
documentos de habilitaçã o exigidos no edital, proposta com a descriçã o do objeto ofertado e o preço, até a data
e o horá rio estabelecidos para abertura da sessã o pú blica, quando, entã o, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentaçã o.
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaçã o exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.
7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverã o encaminhar a documentaçã o de habilitaçã o,
ainda que haja alguma restriçã o de regularidade iscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
7.4. Caberá aos licitantes acompanharem todas as operaçõ es no Sistema Eletrô nico, antes, durante e apó s as
sessõ es pú blicas do pregã o, os quais serã o responsá veis por quaisquer ô nus decorrentes da perda de negó cios
diante da inobservâ ncia de quaisquer mensagens e informaçõ es emitidas, bem como de sua desconexã o.
7.5. Até a abertura da sessã o pú blica, os licitantes poderã o retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitaçã o anteriormente inseridos no sistema;
7.6. Nã o será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classi icaçã o entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá apó s a realizaçã o dos procedimentos de negociaçã o e julgamento da proposta.
7.7. Os documentos que compõ em a proposta e a habilitaçã o do licitante melhor classi icado somente serã o
disponibilizados para avaliaçã o da pregoeira e para acesso pú blico apó s o encerramento do envio de lances.
7.8. Na hipó tese de necessidade de envio de documentos complementares, apó s o julgamento da Proposta,
estes deverã o ser apresentados no prazo de inido, e apó s solicitaçã o da pregoeira no sistema eletrô nico.

Avenida Felicindo Lopes, n.º 238, Acaiaca - Piú ma-ES – CEP. 29.285-000
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7.9. Os originais ou as có pias autenticadas dos documentos remetidos de forma eletrô nica poderã o ser exigidos
pela Pregoeira, no caso de existê ncia de quaisquer dú vidas ou havendo necessidade de realizaçã o de
diligê ncias, ocasiã o em que será concedido o prazo de 02 (dois) dias ú teis para encaminhamento dos mesmos.
7.10. Quando solicitada a apresentaçã o de originais ou có pias autenticadas, nos termos do pará grafo anterior,
será considerado atendido o prazo de entrega na data da postagem, desde que a licitante utilize a ferramenta
SEDEX, com o respectivo registro e envio do có digo de rastreamento à Pregoeira, endereço abaixo indicado,

contendo as seguintes indicações no seu anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
AVENIDA FELICINDO LOPES, N.º 238, ACAIACA - PIÚMA-ES
CEP. 29.285-000
ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/XXXX
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ___________________________
A/C: SETOR DE LICITAÇÕES
7.11. Caso o licitante opte por outro meio de entrega dos documentos em questã o, será considerado atendido o
prazo na data do efetivo recebimento.
8 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
8.1. O LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA
ELETRONICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:
8.1.1. Valor unitá rio e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
8.1.2. Marca de cada item ofertado;
8.1.3. Descriçã o detalhada do objeto, contendo as informaçõ es similares à especi icaçã o do Termo de
Referê ncia: indicando, no que for aplicá vel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nú mero do registro ou
inscriçã o do bem no ó rgã o competente, quando for o caso;
8.2. Todas as especi icaçõ es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. Nos valores propostos estarã o inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciá rios,
trabalhistas, tributá rios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou serviços.
8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serã o de exclusiva
responsabilidade do licitante, nã o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteraçã o, sob alegaçã o de erro,
omissã o ou qualquer outro pretexto.
8.5. O prazo de validade da proposta nã o será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua
apresentaçã o.
8.6. Os licitantes devem respeitar os preços má ximos, conforme previsto no anexo I – A ao Edital.

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
9.1. A abertura da presente licitaçã o dar-se-á em sessã o pú blica, por meio de sistema eletrô nico, na data,
horá rio e local indicados neste Edital.
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9.2. A Pregoeira veri icará as propostas apresentadas, desclassi icando desde logo aquelas que nã o estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vı́cios insaná veis ou nã o apresentem as
especi icaçõ es té cnicas exigidas no Termo de Referê ncia.
9.2.1. També m será desclassi icada a proposta que identi ique o licitante.
9.2.2. A desclassi icaçã o será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
9.2.3 - A nã o desclassi icaçã o da proposta nã o impede o seu julgamento de initivo em sentido contrá rio,
levado a efeito na fase de aceitaçã o.
9.4. O sistema disponibilizará campo pró prio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.
9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverã o encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrô nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO DO ITEM.
9.6. Os licitantes poderã o oferecer lances sucessivos, observando o horá rio ixado para abertura da sessã o e as
regras estabelecidas no Edital.
9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao ú ltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
9.8. O intervalo mı́nimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relaçã o aos lances
intermediá rios quanto em relaçã o à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 5,00(CINCO REAIS).
9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nã o poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances nã o poderá ser inferior a trê s (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.
9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO , em que os
licitantes apresentarã o lances pú blicos e sucessivos, com prorrogaçõ es.
9.11. A etapa de lances da sessã o pú blica terá duraçã o de dez minutos e, apó s isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ú ltimos dois minutos do perı́odo de duraçã o
da sessã o pú blica.
9.12. A prorrogaçã o automá tica da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perı́odo de prorrogaçã o, inclusive no caso de lances
intermediá rios.
9.13. Nã o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessã o pú blica encerrar-se-á
automaticamente.
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogaçã o automá tica pelo sistema, poderá a pregoeira,
assessorada pela equipe de apoio, justi icadamente, admitir o reinı́cio da sessã o pú blica de lances, em prol da
consecuçã o do melhor preço.
9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverã o ser
desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrê ncia ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
eletrô nico (Portal de Compras Pú blicas).
9.16. Na hipó tese do subitem anterior, a ocorrê ncia será registrada em campo pró prio do sistema.
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9.17. Nã o serã o aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
9.18. Durante o transcurso da sessã o pú blica, os licitantes serã o informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identi icaçã o do licitante.
9.19. No caso de desconexã o com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregã o, o sistema eletrô nico
poderá permanecer acessı́vel aos licitantes para a recepçã o dos lances.
9.20. Quando a desconexã o do sistema eletrô nico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessã o pú blica será suspensa e terá reinı́cio somente apó s comunicaçã o expressa da Pregoeira aos
participantes
do
certame,
publicada
no
Portal
de
Compras
Pú blicas,
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serã o divulgadas data e hora para a sua reabertura.
E será reiniciada somente apó s decorridas vinte e quatro horas da comunicaçã o do fato pela Pregoeira aos
participantes, no sı́tio eletrô nico utilizado para divulgaçã o.
9.21. Caso o licitante nã o apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o crité rio de desempate será aquele previsto no Art.
3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferê ncia, sucessivamente, aos bens e serviços:
9.22.1. Produzidos no paı́s;
9.22.2. Produzidos por empresas brasileiras;
9.22.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Paı́ s;
9.22.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com de iciê ncia ou para reabilitado da Previdê ncia Social e que atendam à s regras de acessibilidade
previstas na legislaçã o.
9.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessã o pú blica, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
eletrô nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociaçã o em condiçõ es diferentes das previstas neste Edital.
9.23.1. A negociaçã o será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
9.23.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classi icado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a
proposta adequada ao ú ltimo lance ofertado apó s a negociaçã o realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessá rios à con irmaçã o daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
9.24. Apó s a negociaçã o do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitaçã o e julgamento da proposta.
10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
10.1. Encerrada a etapa de negociaçã o, a pregoeira examinará a proposta classi icada em primeiro lugar quanto
à adequaçã o ao objeto e à compatibilidade do preço em relaçã o ao má ximo estipulado para contrataçã o neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no pará grafo ú nico do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
10.2. Será desclassi icada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço inal superior ao preço má ximo
ixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequı́vel.
10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligê ncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indı́cios que fundamentam a suspeita.
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10.4. Na hipó tese de necessidade de suspensã o da sessã o pú blica para a realizaçã o de diligê ncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessã o pú blica somente poderá ser reiniciada mediante aviso pré vio no sistema
com, no mı́nimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedê ncia, e a ocorrê ncia será registrada em ata.
10.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponı́vel no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de nã o aceitaçã o da proposta.
10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitaçã o escrita e justi icada
do licitante, formulada antes de indo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
10.5.2. Dentre os documentos passı́veis de solicitaçã o pela Pregoeira, destacam- se os que contenham as
caracterı́sticas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedê ncia, alé m de outras
informaçõ es pertinentes, a exemplo de catá logos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrô nico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuı́zo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrô nico, sob pena de nã o aceitaçã o da proposta.
10.5.3. Caso a compatibilidade com as especi icaçõ es demandadas, sobretudo quanto a padrõ es de
qualidade e desempenho, nã o possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá
que o licitante classi icado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de nã o aceitaçã o da proposta, no
local a ser indicado e dentro de 03 (TRÊS) dias ú teis contados da solicitaçã o.
10.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horá rio de realizaçã o do
procedimento para a avaliaçã o das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.
10.5.3.2. Os resultados das avaliaçõ es serã o divulgados por meio de mensagem no sistema.
10.5.3.3. No caso de nã o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justi icativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especi icaçõ es previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
10.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classi icado nã o for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classi icado. Seguir-seá com a veri icaçã o da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a veri icaçã o de uma que atenda à s
especi icaçõ es constantes no Termo de Referê ncia.
10.5.3.5. Os exemplares colocados à disposiçã o da Administraçã o serã o tratados como protó tipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe té cnica responsá vel pela aná lise, nã o gerando
direito a ressarcimento.
10.5.3.6. Apó s a divulgaçã o do resultado inal da licitaçã o, as amostras entregues deverã o ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) dias, apó s o qual poderã o ser descartadas pela
Administraçã o, sem direito a ressarcimento.
10.5.3.7. Os licitantes deverã o colocar à disposiçã o da Administraçã o todas as condiçõ es
indispensá veis à realizaçã o de testes e fornecer, sem ô nus, os manuais impressos em lı́ngua
portuguesa, necessá rios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
10.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassi icado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classi icaçã o.
10.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessã o, informando no “chat” a nova data e horá rio para a
sua continuidade.
10.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrô nico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o im de negociar a obtençã o de melhor preço, vedada a negociaçã o em
condiçõ es diversas das previstas neste Edital.
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10.8.1. També m nas hipó teses em que a Pregoeira nã o aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.8.2. A negociaçã o será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
11 – DA HABILITAÇÃO

11.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitaçã o complementares, necessá rios à
con irmaçã o daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá -los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitaçã o.
11.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovaçã o do preenchimento de requisitos mediante apresentaçã o
dos documentos originais nã o-digitais quando houver dú vida em relaçã o à integridade do documento digital.
11.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverã o estar em nome da matriz, e se o licitante for a
ilial, todos os documentos deverã o estar em nome da ilial, exceto aqueles documentos que, pela pró pria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.13.1. - Serã o aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e ilial com diferenças de nú meros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizaçã o do recolhimento
dessas contribuiçõ es.
11.1.4. Como condiçã o pré via ao exame da documentaçã o de habilitaçã o da licitante detentora da proposta
classi icada em primeiro lugar, o Pregoeiro veri icará o eventual descumprimento das condiçõ es de
participaçã o, especialmente quanto à existê ncia de sançã o que impeça a sua participaçã o no certame ou a
futura contrataçã o, mediante a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidô neas e Suspensas – CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniã o (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc), conforme Lei Federal 12.846 de 1º de Agosto de 2013.
11.14.1. Constatada a existê ncia de sançã o, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta de condiçã o de
participaçã o.
11.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e no caso de sociedade por açõ es, acompanhado dos documentos de eleiçã o de seus atuais
administradores;
c) Inscriçã o do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em exercı́ cio;
d) Decreto de autorizaçã o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Paı́ s, e
ato de registro ou autorizaçã o para funcionamento expedido pelo ó rgã o competente, quando a atividade assim
o exigir.
e) Em caso de cooperativas, atas das Assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata
de eleiçã o dos administradores em exercı́cio de mandato, com arquivamento na Junta Comercial ou Cartó rio do
Registro Civil das Pessoas Jurı́dicas (RCPJ).
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Pá gina 9 de 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
C. N. P. J: nº 27.165.695/0001-18
LICITAÇÕES – PREGÃO

Processo nº 7.005/2021
Fls: _______________

f) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certi icado da Condiçã o de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitaçã o icará condicionada à veri icaçã o da autenticidade no sı́tio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
g) Cé dula de Identidade do representante legal da licitante (signatá rio da proposta), de inido no ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.
11.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscriçã o no Cadastro Nacional de Pessoa Jurı́dica do Ministé rio da Fazenda (Cartã o CNPJ/MF);
b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os seguintes documentos,
vá lidos na data de realizaçã o da licitaçã o:
b.1) Certidã o de regularidade de dé bitos relativos à Tributos Federais e à Dı́vida Ativa da Uniã o, expedida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
b.2) Certidã o de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o licitante;
b.3) Certidã o de regularidade com a Fazenda do Municı́pio onde for sediado o licitante.
c) Certidã o de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com validade na data de
realizaçã o da licitaçã o.
d) Certidã o de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Prova de inexistê ncia de dé bitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaçã o de
Certidã o de regularidade de dé bitos trabalhistas, nos termos do Tı́tulo VII-A da Consolidaçã o das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
Observação: Serão aceitas certidões de regularidade iscal e/ou trabalhista positiva com efeitos de
negativa.
§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por ilial da licitante, os documentos exigidos neste Item
també m deverã o ser apresentados pela ilial executora do contrato, sem prejuı́zo para a exigê ncia de
apresentaçã o dos documentos relativos à sua matriz.
§2º. Havendo alguma restriçã o na comprovaçã o da regularidade iscal e trabalhista das microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias ú teis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogá veis por igual
perı́odo, para a regularizaçã o da documentaçã o, pagamento ou parcelamento do dé bito, e emissã o de eventuais
certidõ es negativas ou positivas com efeito de certidã o negativa. Os demais documentos exigidos deverão
ser apresentados sem restrições.
§3º - A nã o-regularizaçã o da documentaçã o, no prazo previsto no §2º, implicará na decadê ncia do direito à
contrataçã o, sem prejuı́zo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à Administraçã o convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classi icaçã o, para contrataçã o ou revogar a licitaçã o.
§4º - O benefı́cio de que trata o §2º nã o eximirá a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, da
apresentaçã o de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restriçã o.
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11.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.4.1 - Comprovaçã o de aptidã o para fornecer o objeto ora licitado, mediante apresentaçã o de declaraçã o
irmada por pessoas jurı́dicas pú blicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da
mesma para fornecer objeto compatı́vel com o da presente licitaçã o.
11.4.1.1 - O (s) atestado (s) deve (m) ser emitido (s) preferencialmente em papel timbrado da empresa
contratante, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contrataçã o e os dados da
empresa contratada;
11.4.1.2. - O Municı́pio de Piú ma poderá promover diligê ncias para averiguar a veracidade das
informaçõ es constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessá rio, estando sujeita à
inabilitaçã o a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informaçõ es obtidas pela Equipe
de Pregã o, alé m de incorrer nas sançõ es previstas na Lei nº 8.666/1993.
11.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
11.5.1. Certidã o Negativa de Falê ncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurı́dica,
com data de emissã o de no má ximo 90 (noventa) dias, anteriores à data ixada para a sessã o de abertura da
licitaçã o.
11.5.1.1. Caso a Certidã o Negativa de Falê ncia e Concordata contenha prazo de validade, prevalecerá o prazo
de validade nela estipulado.
11.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstraçõ es Contá beis do ú ltimo exercı́cio social, na forma da Lei, já
exigı́veis, certi icado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo
termo de abertura, encerramento e registro no ó rgã o competente, extraı́dos do livro diá rio, comprovando a
boa situaçã o inanceira do licitante, podendo ser atualizado por ı́ndices o iciais na hipó tese de encerrados há
mais de 03 (trê s) meses da data de sua apresentaçã o, vedada a substituiçã o por Balancetes e Balanços
provisó rios.
11.5.2.1. Somente será habilitado o licitante que apresentar no Balanço Patrimonial, os seguintes ı́ndices:
Indice de Liquidez Geral (ILG), Indice de Solvê ncia Geral (ISG) e Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou
maior que 1,00 (um);
11.5.2.1.1. As fó rmulas para o cá lculo dos ı́ndices referidos acima sã o os seguintes (ANEXO 04):
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL:
ILG = Ativo Circulante + Realizá vel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nã o Circulante
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
INDICE DE SOLVENCIA GERAL:
ISG =
Ativo Total
__________________________________________________
Passivo Circulante + Passivo Nã o Circulante
11.5.3. Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos ı́ndices referidos
acima, quando de suas habilitaçõ es, deverã o comprovar patrimô nio lı́quido mı́nimo, na forma dos §§ 2 º e 3º,
do artigo 31, da Lei nº 8.666/1993;
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11.5.3.1. A comprovaçã o de patrimô nio lı́quido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contrataçã o, considerado o valor estimado para o perı́odo de 12 (doze) meses, conforme determina a Lei nº
8.666/1993, admitida a atualizaçã o para a data de apresentaçã o da proposta, por meio de ı́ndices o iciais;
11.5.3.2. A comprovaçã o dos ı́ndices referidos no item 11.5.2.1, bem como do patrimô nio lı́quido aludido no
item 11.5.3, deverã o se basear nas informaçõ es constantes nos documentos listados no item 11.5.2.
11.5.4. As exigê ncias contidas neste item podem ser comprovadas por meio de registro na junta comercial
respectiva ou por intermé dio do SPED – Sistema Pú blico de Escrituraçã o Digital, na forma da legislaçã o que
regula a maté ria.
11.5.5. No caso de empresa recé m-constituı́da que ainda nã o tenha encerrado seu primeiro exercı́cio social, o
que deverá ser devidamente comprovado, será apresentado, excepcionalmente, em substituiçã o ao balanço
patrimonial e demonstraçõ es contá beis, o Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao
perı́odo compreendido entre o inı́cio de suas atividades e o mê s anterior à data de apresentaçã o dos
documentos de quali icaçã o econô mico- inanceira para ins de habilitaçã o no certame.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. A proposta inal do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS
a contar da solicitaçã o da Pregoeira no sistema eletrô nico e deverá :
12.1.1 - Ser redigida em lı́ngua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ú ltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.
12.1.2 - Conter a indicaçã o do banco, nú mero da conta e agê ncia do licitante vencedor, para ins de
pagamento.
12.2. A proposta inal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideraçã o no decorrer da
execuçã o do contrato e aplicaçã o de eventual sançã o à Contratada, se for o caso.
12.3. Todas as especi icaçõ es do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedê ncia, vinculam a Contratada.
12.3.1. Ocorrendo divergê ncia entre os preços unitá rios e o preço global, prevalecerã o os primeiros; no
caso de divergê ncia entre os valores numé ricos e os valores expressos por extenso, prevalecerã o estes ú ltimos.
12.4. A oferta deverá ser irme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condiçã o que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassi icaçã o.
12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nã o sendo considerada aquela que
nã o corresponda à s especi icaçõ es ali contidas ou que estabeleça vı́nculo à proposta de outro licitante.
12.6. As propostas que contenham a descriçã o do objeto, o valor e os documentos complementares estarã o
disponı́veis na internet, apó s a homologaçã o.
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13 – DOS RECURSOS
13.1. Declarado o VENCEDOR e decorrida a fase de regularizaçã o iscal e trabalhista da licitante quali icada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mı́nimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intençã o de recorrer, de forma motivada, isto é , indicando
contra qual(is) decisã o(õ es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo pró prio do sistema.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira veri icar a tempestividade e a existê ncia de motivaçã o da
intençã o de recorrer, para decidir se admite ou nã o o recurso, fundamentadamente.
13.2.1. Nesse momento a Pregoeira nã o adentrará no mé rito recursal, mas apenas veri icará as condiçõ es
de admissibilidade do recurso.
13.2.2. A falta de manifestaçã o motivada do licitante quanto à intençã o de recorrer importará a
decadê ncia desse direito.
13.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá , a partir de entã o, o prazo de três dias para
apresentar as razõ es, pelo sistema eletrô nico, icando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazõ es també m pelo sistema eletrô nico, em outros três dias, que
começarã o a contar do té rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensá veis à defesa de seus interesses.
13.3. O acolhimento do recurso invalida tã o somente os atos insuscetı́veis de aproveitamento.
13.4. Os autos do processo permanecerã o com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
14 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1. A sessã o pú blica poderá ser reaberta:
14.1.1. Nas hipó teses de provimento de recurso que leve à anulaçã o de atos anteriores à realizaçã o da
sessã o pú blica precedente ou em que seja anulada a pró pria sessã o pú blica, situaçã o em que serã o
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
14.1.2. Quando houver erro na aceitaçã o do preço melhor classi icado ou quando o licitante declarado
vencedor nã o assinar o contrato, nã o retirar o instrumento equivalente ou nã o comprovar a regularizaçã o
iscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipó teses, serã o adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverã o ser convocados para acompanhar a sessã o reaberta.
14.2.1. A convocaçã o se dará por meio do sistema eletrô nico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase
do procedimento licitató rio.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitaçã o será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nã o haja
interposiçã o de recurso, ou pela autoridade competente, apó s a regular decisã o dos recursos apresentados.
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15.2. Apó s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento licitató rio.
16. DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA
16.1 - O resultado de julgamento será submetido à autoridade competente para adjudicaçã o e posterior
homologaçã o.
16.2 - Homologada a licitaçã o pela autoridade competente e publicado o seu resultado, a Secretaria solicitante,
apó s a assinatura do contrato e sua devida publicaçã o, emitirá , de acordo com suas necessidades, a Ordem de
Fornecimento, visando à execuçã o do objeto licitado.
16.3 - O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias ú teis, para con irmar o recebimento da Ordem de
fornecimento, que poderá ser enviada para o e-mail cadastrado pelo licitante ou Fax. A contagem de prazo terá
inı́cio da data do envio da Ordem de Fornecimento pela secretaria requisitante.
16.3.1 - Caso o LICITANTE VENCEDOR retirar pessoalmente a Ordem de fornecimento, o documento se
dará como recebido na data da retirada.
16.4 - Deverá ainda estar, o LICITANTE VENCEDOR, em dia com as mesmas entidades previstas no Item 11
deste Edital.
16.5 - A recusa injusti icada do LICITANTE VENCEDOR em assinar/receber a Ordem de Fornecimento ou de
receber a mesma via e-mail ou Fax, dentro do prazo estabelecido o sujeitará , à s penalidades previstas na
Legislaçã o Federal, bem como no Decreto Municipal nº 896/2014.
16.6 - A Ordem de fornecimento poderá ser cancelada pela Administraçã o:
a) unilateralmente, nos termos da legislaçã o pertinente, em especial pela ocorrê ncia de uma das hipó teses
contidas nos dispositivos previstos no inciso I do art. 79 da Lei Federal 8.666/93;
b) amigavelmente, formalizada em autorizaçã o escrita e fundamentada do CONTRATANTE,
c) judicialmente, nos termos da legislaçã o.
17 - DO PAGAMENTO
17.1. A nota iscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsá vel pelo recebimento do
Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que deverá receber o Bem ou Serviços nas
condiçõ es aqui estabelecidas.
17.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.
17.3. A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 10 dias do atesto do
recebimento.
17.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento.
17.5. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancá ria em conta corrente por
ela indicada ou por meio de ordem bancá ria para pagamento de faturas com có digo de barras, uma vez satisfeitas as condiçõ es estabelecidas no Edital.
17.6. O pagamento, mediante a emissã o de qualquer modalidade de ordem bancá ria, será realizado desde que a
CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigê ncias legais, principalmente no
que se refere à s retençõ es tributá rias.
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17.7. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota iscal/fatura, declaraçã o, conforme modelo constante do Anexo IV da Instruçã o Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (substituı́do
pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso nã o o faça, icará sujeita à reten çã o de imposto e contribuiçõ es, de acordo com a referida Instruçã o.
17.8. A nota iscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para reti icaçã o e reapresentaçã o,
interrompendo-se a contagem do prazo ixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a
partir de sua reapresentaçã o.
17.9. O pagamento ica condicionado à prova de regularidade iscal com as fazendas nacional, estadual e municipal, alé m da Previdê ncia Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).
17.10. A atualizaçã o inanceira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administraçã o,
desde que a CONTRATADA nã o tenha concorrido de alguma  forma para o atraso. E devida desde a data limite ixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
17.11. Os encargos morató rios devidos em razã o do atraso no pagamento poderã o ser calcu lados com utilizaçã o da seguinte fó rmula:
EM = N x VP x I
Onde: EM = Encargos morató rios; / N = Nú mero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; / VP = Valor da parcela a ser paga; / I = Indice de compensaçã o inanceira, assim apurado:
I = (TX/100) /365
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Indice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro
de Geogra ia e Estatı́stica – IBGE.
18 – DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
18.1. O preço cotado será ixo e irreajustável
19 - DAS PENALIDADES
19.1. A Contratada que nã o cumprir integralmente as obrigaçõ es assumidas, garantido o contraditó rio e a
ampla defesa, está sujeito à s seguintes sançõ es:
4 advertê ncia;
5 multa;
6 suspensã o temporá ria de participaçã o em licitaçã o;
7 declaraçã o de inidoneidade;
8 impedimento de licitar e contratar com a Administraçã o Pú blica.
19.1.1. As sançõ es previstas nas alı́neas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderã o ser aplicadas juntamente com a
da alı́nea “b”, facultada a defesa pré via a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias ú teis.
– advertê ncia – nos casos de:
j) descumprimento da obrigaçã o no â mbito do procedimento licitató rio;
k) descumprimento de obrigaçã o em fase de execuçã o contratual.
19.3 – Multas – nos seguintes casos e percentuais:
19.3.1. Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injusti icado na entrega ou
execuçã o do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
7 0,33% (trinta e trê s centé simos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuçã o de serviços,
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calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso;
8 0,66 % (sessenta e seis centé simos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuçã o de
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em
cará ter excepcional, e a crité rio do ó rgã o contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
9 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuı́zo da aplicaçã o do disposto nas alı́neas “a” e “b” deste Item;
10 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecuçã o total do contrato.
19.3.2.- A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sançõ es, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida
19.4 - Suspensão temporária de participação em licitação:
19.4.1 - Sançã o imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitaçõ es e de contratar
com Administraçã o, pelo prazo que esta ixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta,
respeitado o limite de 02 (dois) anos.
19.5- Impedimento de licitar e contratar com a Administração:
19.5.1.- Impedimento para licitar e contratar com a Administraçã o Pú blica, Direta ou Indireta, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuı́zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaçõ es legais,
especi icamente nas hipó teses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentaçã o falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execuçã o de seu objeto, nã o mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execuçã o do contrato, comportar-se de modo inidô neo ou cometer fraude iscal.
19.6- declaração de inidoneidade:
19.6.1. declaraçã o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçã o Pú blica, em toda a Federaçã o,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçã o ou até que seja promovida a reabilitaçã o perante a
pró pria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administraçã o pelos prejuı́zos resultantes e apó s decorrido o prazo da sançã o aplicada com base no Item
10.4.1.
19.6.2- A declaraçã o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administraçã o Pú blica será declarada em
funçã o da natureza e gravidade da falta cometida.
19.7. As multas previstas no Item 17.2 serã o descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso.
19.8. Da aplicaçã o de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;
19.9. As sançõ es administrativas somente serã o aplicadas pelo Municı́pio de Piú ma apó s a devida noti icaçã o e
o transcurso do prazo estabelecido para a defesa pré via;
a) Antes da aplicaçã o de qualquer sançã o administrativa, o ó rgã o promotor do certame deverá noti icar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentaçã o de defesa pré via;
b) A noti icaçã o deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondê ncia com aviso de recebimento,
indicando, no mı́nimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivaçã o para aplicaçã o da
penalidade, a sançã o que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razõ es de defesa;
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c) O prazo para apresentaçã o de defesa pré via será de 05 (cinco) dias ú teis a contar da intimaçã o, exceto
na hipó tese de declaraçã o de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo,
em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
d) O licitante contratado comunicará ao ó rgã o promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas
no curso do processo licitató rio e da vigê ncia do contrato, considerando-se e icazes as noti icaçõ es
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausê ncia da comunicaçã o;
e) Ofertada a defesa pré via ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentaçã o, o ó rgã o promotor do
certame proferirá decisã o fundamentada e adotará as medidas legais cabı́veis, resguardado o direito de
recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
f) O recurso administrativo a que se refere a alı́nea anterior será submetido à aná lise da Procuradoria
Geral do Municı́pio de Piú ma, devendo no prazo má ximo de 15 (quinze) dias submeter o parecer para
decisã o pelo Prefeito Municipal.
19.10. Os montantes relativos à s multas morató ria e compensató ria aplicadas pela Administraçã o poderã o ser
cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos à s parcelas
efetivamente executadas do contrato;
19.11. Nas hipó teses em que os fatos ensejadores da aplicaçã o das multas acarretarem també m a rescisã o do
contrato, os valores referentes à s penalidades poderã o ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada;
19.12. Em qualquer caso, se apó s o desconto dos valores relativos à s multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, é obrigató ria a cobrança judicial da diferença.
19.13. A noti icaçã o deverá ocorrer pessoalmente, por correspondê ncia com aviso de recebimento ou por
publicaçã o no Diá rio O icial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivaçã o e a espé cie de
sançã o administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razõ es de defesa;
19.14. O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata de Registro de
Preços e/ou quando sofre as sançõ es previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002

20 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Ao apresentar proposta, ica subentendido que o licitante conhece todas as condiçõ es estabelecidas no
presente edital e seus anexos.
20.2. O licitante é responsá vel pela idelidade e legitimidade das informaçõ es e dos documentos apresentados.
20.3. A Pregoeira solicitará , em qualquer é poca ou oportunidade, informaçõ es complementares, se julgar
necessá rio.
20.4. Poderã o ser convidados a colaborar com a Pregoeira, quando necessá rio, pro issionais de reconhecida
competê ncia té cnica, nã o vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer
outro servidor desta PMP.
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20.5. Este Edital será regido pelas regras e princı́pios publicistas, pela Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei
Federal nº 8.666/93 com suas alteraçõ es, independente da transcriçã o das normas vigentes.
20.6. A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurı́dico vigente.
20.7. O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a im de almejar proposta
mais vantajosa para a Administraçã o.
18.8. As normas que disciplinam este Pregã o serã o sempre interpretadas em favor da ampliaçã o da disputa
entre os proponentes, desde que nã o comprometam o interesse da Administraçã o, a inalidade e a segurança da
contrataçã o.
20.9. Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcriçã o:
ANEXO 01 – Termo de Referê ncia;
ANEXO 02 - Proposta Comercial (MODELO)
ANEXO 03 – Minuta de Contrato
ANEXO 04 – Apresentaçã o de ı́ndices contá beis (MODELO)

Piú ma/ES, 30 de agosto de 2021.

Fernanda da Silva P. Parente
Pregoeira
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ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA - TR

Nº [00/AA]
DATA:

19/2021
13/07/2021

VALIDADE DESTE TERMO
Este termo só terá validade se for acompanhado do pedido inicial para:
- Equipamento e Material Permanente.
1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS – SEMOS.
2 – DO OBJETO
Aquisição de caminhonete equipada com cesto aéreo e itens complementares.
3 – DA JUSTIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Obras tem por competê ncia, dentre outras açõ es, manter os serviços de
iluminaçã o de logradouros pú blicos e executar a conservaçã o e a manutençã o de parques, hortos, praças
e jardins pú blicos, alé m do desenvolvimento de á reas verdes e a arborizaçã o de vias e logradouros pú blicos.
Os serviços de iluminaçã o dos logradouros pú blicos visam proporcionar segurança aos cidadã os
que transitam pelas vias pú blicas.
A conservaçã o e manutençã o de parques, hortos, praças e jardins pú blicos tê m o objetivo de melhorar a aparê ncia fı́sica da cidade e contribuir com a qualidade de vida urbana, pois sã o catalisadores de
convivê ncia saudá vel da populaçã o.
Para execuçã o das competê ncias descritas, faz-se necessá rios equipamentos adequados que proporcionem segurança para os servidores que atuam nestas funçõ es.
Ocorre que o Municı́pio nã o possui veı́culo devidamente equipado, gerando transtornos para execuçã o as atividades e retardo na conclusã o das demandas que necessitam do mesmo.
Dessa forma, a aquisiçã o é de extrema importâ ncia, pois garantirá segurança aos servidores, bem
como agilidade nos atendimentos, resultando em cumprimento das atividades de forma e iciente.
Diante do exposto, resta demonstrado o interesse pú blico na aquisiçã o pretendida.
4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
000014001.0412200403.083 - 449052 - FONTE 1530/1620 - FICHA 594
5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
Conforme especi icado no Anexo I
6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – O objeto deverá ser entregue no almoxarifado da Secretaria de Obras localizado na Avenida Piú ma,
Bairro Lago Azul – Piú ma-ES, Tel.: (28) 3520-1226 e e-mail: servicos@piuma.es.gov.br, no horá rio de 08h
à s 17h, de segunda a sexta-feira.
6.2 – O objeto deverá ser entregue no endereço supracitado sem nenhum ô nus para o Municı́pio.
6.3 – Será de responsabilidade da contratada observar os feriados e pontos facultativos do municı́ pio
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para programaçã o da entrega do objeto.
7 – DO PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
7.1 – o prazo de entrega será de 90 (noventa) dias contados a partir apó s a assinatura da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado por igual perı́odo, mediante solicitaçã o da contratada contendo a
justi icaçã o para o pleito e desde que seja aceito pela administraçã o.
8 – DA GARANTIA
8.1 – O fornecedor deverá oferecer garantia quanto à responsabilidade futura, no que se refere à qualidade do produto entregue, o qual deve estar dentro do prazo de validade de no mı́nimo 03 (trê s) anos, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.
8.2 – Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ica obrigada a reparar os defeitos do objeto, sempre
que houver solicitaçã o, sem ô nus para a CONTRATANTE.
9 – DA VIGÊNCIA
9.1 – O prazo de vigê ncia é de 12 (meses) a contar da assinatura do contrato.
10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
10.1 – O acompanhamento da entrega do objeto será feita pelo iscal do contrato nome do atravé s de
portaria, o servidor Antônio Alfredo de Angelis, mat. 5249, representando a Secretaria de Obras e Serviços.
Tel.: (28) 3520-1226 e e-mail: servicos@piuma.es.gov.br
11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR
R$ 379.403,50
12 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
12.1 – O aceite será efetuado pelo servidor responsá vel pela iscalizaçã o do contrato, tendo o recebimento provisó rio como a simples conferê ncia fı́sica do objeto, a im de veri icar se o mesmo encontra-se em
perfeito estado e conforme as especi icaçõ es.
12.2 – Somente será aceito veı́culo que possua, quando da data de sua entrega no endereço constante
nesse termo de referê ncia, prazo de garantia de, no mı́nimo 3 (trê s) anos para os itens, contra defeito de
fabricaçã o, peças, componentes, acessó rios e equipamentos, bem como que possuam assistê ncia té cnica
autorizada/manutençã o num raio de até 140 km da Sede Administrativa da SEMOS que ica localizada na
Avenida Felicino Lopes, n.º 238, Acaiaca, Piú ma, CEP: 29.285 – 000. Essa exigê ncia visa reduzir os gastos
municipais com combustı́vel e demais custos logı́sticos (diá rias, tempo do servidor, desgaste dos veı́culos, dentre outros) necessá rios para o deslocamento dos veı́culos até as o icinas onde serã o realizadas as
revisõ es exigidas pelos fabricantes para manutençã o da garantia do veı́culo.
12.3 – Os itens que estiverem em desacordo com as especi icaçõ es exigidas neste Termo de Referê ncia,
apresentarem vı́cio de qualidade ou impropriedade para o uso, serã o recusados e devolvidos parcial ou
totalmente, conforme o caso, icando a contratada obrigada a substituı́-los no prazo má ximo de 10 (dez)
dias ú teis, contados da data de recebimento da noti icaçã o escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto
ao prazo de execuçã o.
12.4 – O recebimento de initivo nã o isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade
do objeto entregue.
13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1 – Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçõ es, no prazo e local indicados pela SEMOS de
acordo com a ordem de fornecimento, em estrita observâ ncia das especi icaçõ es do edital e da proposta,
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Pá gina 20 de 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
C. N. P. J: nº 27.165.695/0001-18
LICITAÇÕES – PREGÃO

Processo nº 7.005/2021
Fls: _______________

acompanhado da respectiva nota iscal constando detalhadamente as indicaçõ es da marca, fabricante,
modelo, tipo, procedê ncia e prazo de garantia.
13.2 – Entregar veı́culo novo, ano 2021, modelo 2021 ou 2022 (caso disponı́vel no mercado), que esteja
na linha de produçã o atual do fabricante e em perfeitas condiçõ es, incluindo todas as peças, componentes, acessó rios e equipamentos necessá rios ao seu pleno funcionamento e ainda, no que couberem, os seguintes itens: 1. Manual de Operaçã o “na lı́ngua portuguesa”, com o conjunto de instruçõ es necessá rias e
su icientes para orientar os usuá rios dos veı́culos em seu uso correto e seguro; 2. Manual de Serviço e Garantia “na lı́ngua portuguesa”, com informaçõ es té cnicas necessá rias e su icientes para prestaçã o de serviços de manutençã o dos veı́culos incluindo: a) esquemas elé tricos, mecâ nicos, pneumá ticos; b) procedimentos de manutençã o preventiva e corretiva; c) lista de peças e componentes de reposiçã o com os respectivos có digos de identi icaçã o.
13.3 – Arcar com eventuais prejuı́zos causados a secretaria requisitante e/ou a terceiros provocados por
interferê ncia ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou preposto, na prestaçã o
dos serviços objeto do contrato, assumindo o ô nus inanceiro decorrente de falhas, omissõ es defeitos de
instalaçã o e prejuı́zo derivado da eventual má execuçã o do contrato.
13.4 – Manter, durante toda a execuçã o do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõ es assumidas,
todas as condiçõ es de habilitaçã o e quali icaçã o exigidas no Termo de Referê ncia.
13.5 – Responsabilizar-se pelos vı́cios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Có digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
13.6 – O dever previsto no subitem anterior implica na obrigaçã o de, a crité rio da Administraçã o, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, à s suas expensas, no prazo má ximo de 05 (cinco) dias
consecutivos, o objeto com avarias ou defeitos.
13.7 – Atender prontamente a quaisquer exigê ncias da Administraçã o, inerentes ao objeto do presente
no Termo de Referê ncia.
13.8 – Comunicar à Administraçã o, no prazo má ximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
té rmino da entrega do material (estipulada no contrato), os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovaçã o.
13.9 – Nã o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçõ es assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaçõ es a que está obrigada, exceto nas condiçõ es autorizadas no
Termo de Referê ncia.
13.10 – Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciá rios, iscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestaçã o de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execuçã o do contrato.
13.11 – Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuı́ zos
causados em decorrê ncia do nã o atendimento das exigê ncias deste Contrato, ainda que causados pelos
empregados da Contratada ou seus prepostos.
13.12 – O descarregamento do produto icará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a
mã o de obra.
13.13 – Caberá a CONTRATADA entregar o objeto devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante.
13.14 – Obedecer a melhor té cnica quando da execuçã o dos serviços de assistê ncia té cnica/manutençã o,
observadas as normas do fabricante e/ou da ABNT.
14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1 – Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horá rio.
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14.2 – Veri icar minuciosamente, no prazo ixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com
as especi icaçõ es constantes do Termo de Referê ncia e da proposta, para ins de aceitaçã o e recebimento
de initivos.
14.3 – Acompanhar e iscalizar o cumprimento das obrigaçõ es da Contratada, atravé s de servidor especialmente designado.
14.4 – Efetuar o pagamento no prazo previsto.
15 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
15.1 – Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administraçã o Pú blica poderá , sem a pré via manifestaçã o do interessado, motivadamente, adotar providê ncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrê ncia de dano de difı́cil ou impossı́vel
reparaçã o.
16 – DO PAGAMENTO
16.1 – A nota iscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsá vel pelo recebimento do Produto, quando Ordem de Fornecimento direta, que deverá receber o Produto nas condiçõ es
aqui estabelecidas.
16.2 – Junto ao ateste será aposta a data e as ressalvas se houver.
16.3 – A Nota Fiscal dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 10
(dez) dias do ateste do recebimento.
16.4 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento.
16.5 – O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancá ria em conta-corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancá ria para pagamento de faturas com có digo de barras,
uma vez satisfeitas as condiçõ es estabelecidas no Termo de Referê ncia.
16.6 – O pagamento, mediante a emissã o de qualquer modalidade de ordem bancá ria, será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigê ncias legais, principalmente no que se refere à s retençõ es tributá rias.
16.7 – A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, acompanhado da nota iscal/fatura, declaraçã o, conforme modelo constante do Anexo IV da Instruçã o Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004
(substituı́do pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso nã o o faça, icará sujeita à retençã o de imposto e contribuiçõ es, de acordo com a referida Instruçã o.
16.8 – A nota iscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para reti icaçã o e reapresentaçã o, interrompendo-se a contagem do prazo ixado no subitem acima que recomeçará a ser contado
integralmente a partir de sua reapresentaçã o.
16.9 – O pagamento ica condicionado à prova de regularidade iscal com as fazendas nacional, estadual e
municipal, alé m da Previdê ncia Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).
16.10 – A atualizaçã o inanceira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administraçã o, desde que a CONTRATADA nã o tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a
data limite ixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
parcela.
16.11 – Os encargos morató rios devidos em razã o do atraso no pagamento poderã o ser calculados com
utilizaçã o da seguinte fó rmula:
EM = N x VP x I
Onde: EM = Encargos morató rios; / N = Nú mero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; / VP = Valor da parcela a ser paga; / I = Indice de compensaçã o inanceira, assim
apurado:
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I = (TX/100) /365
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Indice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geogra ia e Estatı́stica – IBGE.
17 – DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nã o se aplica
18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA
[ X] – PREGAO ELETRONICO
19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES
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ANEXO I.A – DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E VALOR ESTIMADO
Observação: para elaboração das propostas, devem ser levadas em consideração as quantidades e descrições deste
anexo.
ITEM

DESCRIÇAO DO OBJETO

UNID

QUANT.

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01

4108 - Veı́culo com no mı́nimo as seguintes
caracterı́sticas: VEÍCULO TIPO CAMINHONETE
CHASSIS CABINE SIMPLES, traçã o 4x4, nova,
ano 2021, modelo 2021 ou 2022 (caso já
disponı́vel no mercado), correspondente à data
da emissã o da nota iscal e da linha de produçã o
comercial, para primeiro emplacamento, pintado
na cor branca só lida ou prata, no padrã o original
de fá brica e de linha de produçã o; motor movido
a diesel ou biodiesel com dimensã o mı́nima de
2.200 cm3, potê ncia mı́nima 160 cv, com 04
(quatro) cilindros; câ mbio manual de 6 (seis)
marchas a frente e 01 (uma) a ré ; capacidade de
carga mı́nima de 1.300 kg, distâ ncia entre eixos
mı́nimo 3,080 m e PBT (Peso Bruto Total) de no
mı́nimo 1900 kg; sistema de freio a disco nas
rodas dianteiras e a disco ou tambor nas rodas
traseiras, com ABS; direçã o hidrá ulica; sistema
elé trico de 12v com bateria com potê ncia mı́nima
de 60 amperes; ar condicionado; travas das
portas e vidros elé tricos; alarme com fechamento
de portas e vidros; tanque de combustı́vel com
capacidade mı́nima de 70 litros; protetor de
cá rter; tapetes de borracha para o interior; rodas
originais em aço estampado mı́nimo aro 16 ́,
conforme catá logo do fabricante; equipado com
todos os equipamentos de sé rie nã o
especi icados e també m todos os exigidos pelo
CONTRAN. EQUIPADO COM 01 (UM) CESTO
AÉREO NOVO, E ITENS COMPLEMENTARES,
com capacidade para 136 kg; altura de trabalho
de 10 m, alcance má ximo horizontal: 4.6 metros;
altura até a base da cesta: 8.5 metros; â ngulo de
abertura: 157º, comando instalado no cesto; 1
conjunto de sapatas estabilizadoras(traseiras)
instalado no chassi com vá lvula de retençã o
pilotada; proteçã o do comando do cesto;
ancoragem para cinto tipo paraquedista;
conforme norma ABNT NBR 16092/12 e
adequada à NR-12; sistema de nivelamento
automá tico; lança com vá lvula holding,
horı́metro. Isolamento: 46 KV – Classe c;
carroceria construı́da com tubos de aço carbono
fosfatizado a quente; assoalho em alumı́nio;
armá rio lateral em ibra/alumı́nio (2.6OMTS);
assoalho em alumı́nio; suporte para cone;

UN

01

379.403,50

379.403,50
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suporte para escada. Deverá ser entregue
devidamente licenciado e emplacado em nome
da contratante.
O Valor estimado para o item é de R$379.403,50 (trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e três reais e cinquenta
centavos)

O VALOR TOTAL ESTIMADO É DE R$379.403,50 (trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e três reais e cinquenta
centavos)
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ANEXO 02
PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)
Apresentamos nossa proposta para aquisiçã o do objeto da presente licitaçã o Pregã o, na Forma Eletrô nica
acatando todas as estipulaçõ es consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO, TELEFONE e EMAIL:
DADOS BANCARIOS:

ITEM

DESCRIÇAO DO OBJETO

UNID

QUANT.

VALOR
UNITARIO
R$

VALOR
TOTAL R$

MARCA/MODELO

PREÇO:
Deverá ser cotado, preço unitá rio e total
PROPOSTA FINAL: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocató rio que rege a
presente licitaçã o.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: de no mı́nimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da
sessã o pú blica do Pregã o.
OBS.: Nos preços propostos deverã o estar incluı́dos todos os custos diretos e indiretos necessá rios à perfeita
execuçã o do objeto, entrega no municı́pio, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos fornecidos, mã o de obra especializada ou nã o, fretes, seguros em geral, equipamentos
auxiliares, ferramentas, encargos da Legislaçã o Tributá ria, Social, Trabalhista e Previdenciá ria, da
infortunı́stica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispê ndios
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, en im, tudo o que for
necessá rio para a execuçã o total e completa do objeto desta licitaçã o;

Local e data
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
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ANEXO 03

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/202__

O MUNICÍPIO DE PIÚMA, ES, pessoa jurı́dica de direito pú blico interno, com sede administrativa à Rua Felicino
Lopes, nº23, Acaiaca, Piú ma/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.165.695/0001-18, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmº. Sr. Prefeito PAULO CELSO COLA PEREIRA, brasileiro,
casado, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado, a empresa _____________, pessoa jurı́dica de direito
privado, inscrita no CNPJ n.º _____, com sede na Rua _____, n.º __, bairro, Cidade/UF, CEP n.º _____, neste ato
representado legalmente pelo Sr. _______________, CPF nº ____.____._____-___, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem irmar este CONTRATO nos termos do procedimento licitató rio do Pregã o Eletrô nico nº xxx/xxxx,
Processo nº xxxx/xxxx, conforme a Lei nº 8.666/1993, que se regerá mediante as Clá usulas e condiçõ es que
subseguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
1.1 - O objeto da presente licitaçã o é a “Aquisição de caminhonete equipada com cesto aéreo e itens
complementares, para atender a secretaria de Obras e Serviços, conforme detalhamento e demais
condiçõ es constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital para todos os ins.
1.2 – O fornecimento do(s) produto(s) será conforme solicitaçã o da Secretaria de Obras e Serviços,
devendo ser efetuada em um prazo será de 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura da
ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado por igual perı́ o do, mediante solicitaçã o da
contratada contendo a justi icativa para o pleito e desde que seja aceito pela administraçã o.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1- O presente contrato decorreu da Licitaçã o na modalidade de Pregã o eletrô nico, sob o nº xxx/2021
Processo Administrativo nº 7.005/2021 nos moldes da Lei Federal n° 10.520/02 e Lei Federal n° 8666/93.

,

2.2- Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruçõ es, inclusive as propostas, que
compõ em o Pregã o Eletrô nico nº xxx/2021¸ completando o presente contrato para todos os ins de direito,
independentemente de sua transcriçã o, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1 – O contrato terá vigê ncia pelo perı́odo de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, icando
sua e icá cia condicionada à publicaçã o resumida do instrumento na Imprensa O icial.
CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
4.1- O prazo para entrega terá inı́cio a partir do recebimento da Ordem de fornecimento emitida pela pró pria
Secretaria no prazo ixado no item 1.2 da clá usula primeira.
4.2 - A Secretaria requisitante, será responsá vel pela gestã o e iscalizaçã o deste Contrato, em conjunto com o
Fiscal do Contrato designado, a quem caberá aprovar o (s) produto (s) a serem entregue, bem como atestar as
notas iscais.
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E-mail: pregao@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-1916 – Site: www.piuma.es.gov.br
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CLAUSULA QUINTA– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 – As despesas decorrentes da execuçã o do objeto desta Licitaçã o na modalidade Pregã o Eletrô nico correrã o
à conta da seguinte dotaçã o orçamentá ria:

Órgão

Dotação

Natureza de
Despesa

Ficha

Fonte

Secretaria

(especificar)
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
6.1- O Municı́pio de Piú ma/ES pagará a Contratada pela entrega do objeto o valor global de R$
conforme relaçã o de itens do Anexo I do Contrato.

( ),

6.2 - No preço já estã o incluı́dos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, direitos trabalhistas,
encargos sociais, seguros e transporte, necessá rias à perfeita conclusã o do objeto licitado, que porventura
venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado.
6.3 - O preço contratado é ixo e irreajustável.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as clá usulas
contratuais e os termos de sua proposta;
b)Efetuar à Contratada o pagamento do preço ajustado no presente contrato;
c) Designar Servidor (es) responsá vel (eis) pelo acompanhamento e iscalizaçã o do objeto deste contrato.
d)Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horá rio.
e) Veri icar minuciosamente, no prazo ixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com as
especi icaçõ es constantes do Termo de Referê ncia e da proposta, para ins de aceitaçã o e recebimento
de initivo.
7.2 - A CONTRATADA obriga-se a:
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçõ es, no prazo e local indicados pela SEMOS de acordo com a
ordem de fornecimento, em estrita observâ ncia das especi icaçõ es do edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota iscal constando detalhadamente as indicaçõ es da marca, fabricante, modelo, tipo, procedê ncia
e prazo de garantia.
b) Entregar veı́culo novo, ano 2021, modelo 2021 ou 2022 (caso disponı́vel no mercado), que esteja na linha de
produçã o atual do fabricante e em perfeitas condiçõ es, incluindo todas as peças, componentes, acessó rios e
equipamentos necessá rios ao seu pleno funcionamento e ainda, no que couberem, os seguintes itens: 1. Manual
de Operaçã o “na lı́ngua portuguesa”, com o conjunto de instruçõ es necessá rias e su icientes para orientar os
usuá rios dos veı́culos em seu uso correto e seguro; 2. Manual de Serviço e Garantia “na lı́ngua portuguesa”, com
informaçõ es té cnicas necessá rias e su icientes para prestaçã o de serviços de manutençã o dos veı́culos
incluindo: a) esquemas elé tricos, mecâ nicos, pneumá ticos; b) procedimentos de manutençã o preventiva e
corretiva; c) lista de peças e componentes de reposiçã o com os respectivos có digos de identi icaçã o.
c) Arcar com eventuais prejuı́zos causados a secretaria requisitante e/ou a terceiros provocados por
interferê ncia ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou preposto, na prestaçã o dos
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serviços objeto do contrato, assumindo o ô nus inanceiro decorrente de falhas, omissõ es defeitos de instalaçã o
e prejuı́zo derivado da eventual má execuçã o do contrato.
d) Manter, durante toda a execuçã o do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõ es assumidas, todas as
condiçõ es de habilitaçã o e quali icaçã o exigidas no Termo de Referê ncia.
e) Responsabilizar-se pelos vı́cios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Có digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
f) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigaçã o de, a crité rio da Administraçã o, substituir,
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, à s suas expensas, no prazo má ximo de 05 (cinco) dias consecutivos,
o objeto com avarias ou defeitos.
g) Atender prontamente a quaisquer exigê ncias da Administraçã o, inerentes ao objeto do presente no Termo
de Referê ncia.
h) Comunicar à Administraçã o, no prazo má ximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de té rmino
da entrega do material (estipulada no contrato), os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovaçã o.
i) Nã o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçõ es assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestaçõ es a que está obrigada, exceto nas condiçõ es autorizadas no Termo de
Referê ncia.
j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciá rios, iscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestaçã o de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execuçã o do contrato.
k) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuı́ zos causados em
decorrê ncia do nã o atendimento das exigê ncias deste Contrato, ainda que causados pelos empregados da
Contratada ou seus prepostos.
l) O descarregamento do produto icará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mã o de obra.
m)
Caberá a CONTRATADA entregar o objeto devidamente licenciado e emplacado em nome da
contratante.
n) Obedecer a melhor té cnica quando da execuçã o dos serviços de assistê ncia té cnica/manutençã o, observadas
as normas do fabricante e/ou da ABNT.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1- A nota iscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsá vel pelo recebimento do
Produto, quando Ordem de Fornecimento direta, que deverá receber o Produto nas condiçõ es aqui
estabelecidas.
8.2 - Junto ao ateste será aposta a data e as ressalvas se houver.
8.3 - A Nota Fiscal dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 10 (dez)
dias do ateste do recebimento.
8.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento.
8.5 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancá ria em conta-corrente por
ela indicada ou por meio de ordem bancá ria para pagamento de faturas com có digo de barras, uma vez
satisfeitas as condiçõ es estabelecidas no Termo de Referê ncia.
8.6 - O pagamento, mediante a emissã o de qualquer modalidade de ordem bancá ria, será realizado desde que a
CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigê ncias legais, principalmente no
que se refere à s retençõ es tributá rias.
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8.7 - A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, acompanhado da nota iscal/fatura, declaraçã o,
conforme modelo constante do Anexo IV da Instruçã o Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (substituı́do pelo
Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso nã o o faça, icará sujeita à retençã o de
imposto e contribuiçõ es, de acordo com a referida Instruçã o.
8.8 - A nota iscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para reti icaçã o e reapresentaçã o,
interrompendo-se a contagem do prazo ixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a
partir de sua reapresentaçã o
O pagamento ica condicionado à prova de regularidade iscal com as fazendas nacional, estadual e municipal,
alé m da Previdê ncia Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).
8.9 - O pagamento ica condicionado à prova de regularidade iscal com as fazendas nacional, estadual e
municipal, alé m da Previdê ncia Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).
8.10 - A atualizaçã o inanceira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administraçã o,
desde que a CONTRATADA nã o tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite
ixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
8.11 - Os encargos morató rios devidos em razã o do atraso no pagamento poderã o ser calculados com
utilizaçã o da seguinte fó rmula:
EM = N x VP x I
Onde: EM = Encargos morató rios; / N = Nú mero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; / VP = Valor da parcela a ser paga; / I = Indice de compensaçã o inanceira, assim apurado:
I = (TX/100) /365
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Indice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de
Geogra ia e Estatı́stica – IBGE.
Parágrafo único – Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas iscais devidamente
atestada pela (s) Secretá ria (s) requisitante (s), juntamente com o atesto do servidor Sr.
xxxxxxxxxxxxxx, designado pela Secretaria para iscal do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1– A Contratada que nã o cumprir integralmente as obrigaçõ es assumidas, garantido o contraditó rio e a
ampla defesa, está sujeito à s seguintes sançõ es:
a) advertê ncia;
b) multa;
c) suspensã o temporá ria de participaçã o em licitaçã o;
d) declaraçã o de inidoneidade;
e) impedimento de licitar e contratar com a Administraçã o Pú blica.
9.1.1 - As sançõ es previstas nas alı́neas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderã o ser aplicadas juntamente com a
da alı́nea “b”, facultada a defesa pré via a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias ú teis.
– advertê ncia – nos casos de:
a) descumprimento da obrigaçã o no â mbito do procedimento licitató rio;
b) descumprimento de obrigaçã o em fase de execuçã o contratual.
– Multas – nos seguintes casos e percentuais:
9.1.2 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injusti icado na entrega ou
execuçã o do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
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a) 0,33% (trinta e trê s centé simos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuçã o de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a
até 30 (trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis centé simos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuçã o de
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em
cará ter excepcional, e a crité rio do ó rgã o contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c)5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuı́zo da aplicaçã o do disposto nas alı́neas “a” e “b” deste Item;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecuçã o total do contrato.
9.1.3 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sançõ es, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida
9.4 - Suspensã o temporá ria de participaçã o em licitaçã o:
9.4.1 - Sançã o imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitaçõ es e de contratar
com Administraçã o, pelo prazo que esta ixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta,
respeitado o limite de 02 (dois) anos.
9.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:
9.51. - Impedimento para licitar e contratar com a Administraçã o Pú blica, Direta ou Indireta, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuı́zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaçõ es legais,
especi icamente nas hipó teses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentaçã o falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execuçã o de seu objeto, nã o mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execuçã o do contrato, comportar-se de modo inidô neo ou cometer fraude iscal.
9.6 - declaração de inidoneidade:
9.6.1 - declaraçã o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçã o Pú blica, em toda a Federaçã o,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçã o ou até que seja promovida a reabilitaçã o perante a
pró pria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administraçã o pelos prejuı́zos resultantes e apó s decorrido o prazo da sançã o aplicada com base no Item 9.4.1.
9.6.2- A declaraçã o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administraçã o Pú blica será declarada em
funçã o da natureza e gravidade da falta cometida.
9.7– As multas previstas no Item 9.3 serã o descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso.
9.8. Da aplicaçã o de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;
9.9. As sançõ es administrativas somente serã o aplicadas pelo Municı́pio de Piú ma apó s a devida noti icaçã o e o
transcurso do prazo estabelecido para a defesa pré via;
a) Antes da aplicaçã o de qualquer sançã o administrativa, o ó rgã o promotor do certame deverá noti icar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentaçã o de defesa pré via;
b) A noti icaçã o deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondê ncia com aviso de recebimento, indicando, no
mı́nimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivaçã o para aplicaçã o da penalidade, a sançã o
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razõ es de defesa;
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c) O prazo para apresentaçã o de defesa pré via será de 05 (cinco) dias ú teis a contar da intimaçã o, exceto na
hipó tese de declaraçã o de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em
ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
d) O licitante contratado comunicará ao ó rgã o promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no
curso do processo licitató rio e da vigê ncia do contrato, considerando-se e icazes as noti icaçõ es enviadas ao
local anteriormente indicado, na ausê ncia da comunicaçã o;
e) Ofertada a defesa pré via ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentaçã o, o ó rgã o promotor do
certame proferirá decisã o fundamentada e adotará as medidas legais cabı́veis, resguardado o direito de recurso
do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
f) O recurso administrativo a que se refere a alı́nea anterior será submetido à aná lise da Procuradoria Geral do
Municı́pio de Piú ma, devendo no prazo má ximo de 15 (quinze) dias submeter o parecer para decisã o pelo
Prefeito Municipal.
9.10. Os montantes relativos à s multas morató ria e compensató ria aplicadas pela Administraçã o poderã o ser
cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos à s parcelas
efetivamente executadas do contrato;
9.11. Nas hipó teses em que os fatos ensejadores da aplicaçã o das multas acarretarem també m a rescisã o do
contrato, os valores referentes à s penalidades poderã o ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada;
9.12. Em qualquer caso, se apó s o desconto dos valores relativos à s multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, é obrigató ria a cobrança judicial da diferença.
9.13. A noti icaçã o deverá ocorrer pessoalmente, por correspondê ncia com aviso de recebimento ou por
publicaçã o no Diá rio O icial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivaçã o e a espé cie de
sançã o administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razõ es de defesa;
9.14. O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata de Registro de Preços e/ou
quando sofre as sançõ es previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - Constituem motivos de rescisã o do contrato:
a) o nã o cumprimento de clá usulas contratuais;
b) o cumprimento irregular de clá usulas contratuais;
c) a paralisaçã o do serviço, sem justa causa e pré via comunicaçã o a CONTRATANTE;
d) desatendimento das determinaçõ es regulares da autoridade designada para acompanhar e iscalizar a sua
execuçã o, assim como as de seus superiores;
e) cometimento reiterado de falhas na sua execuçã o, anotadas em registro pró prio, pelo representante
da CONTRATANTE designado para acompanhamento e iscalizaçã o deste contrato;
f) a decretaçã o de falê ncia ou a instauraçã o de insolvê ncia civil (recuperaçã o judicial ou extrajudicial);
g) a dissoluçã o da sociedade;
h) a alteraçã o social ou a modi icaçã o da inalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execuçã o deste contrato;
i) razõ es de interesse pú blico, de alta relevâ ncia e, amplo conhecimento, justi icadas e determinadas pela
má xima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que
se refere este contrato;
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j) a supressã o, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modi icaçã o do valor inicial
atualizado do contrato alé m do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas partes,
por meio de instrumento há bil.
k) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do
fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pú blica, grave perturbaçã o da ordem interna ou guerra,
assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensã o do cumprimento de suas obrigaçõ es até que
seja normalizada a situaçã o;
l) a ocorrê ncia de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuçã o deste
contrato;
m) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuı́zo das sançõ es penais cabı́veis.
10.2.- A rescisã o deste contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
b) amigá vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniê ncia para CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislaçã o processual.
10.3 - Os casos de rescisã o contratual serã o formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o
contraditó rio e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS
11.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposiçã o de recurso, nos termos
do Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituiçã o Federal, que deverá ser protocolado no
endereço mencionado neste Contrato.
11.2 - Dos atos da Administraçã o referentes a este Contrato cabem:
11.2.1- Recurso no prazo de 05 (cinco) dias ú teis a contar da ciê ncia do Contratado da decisã o, nos casos de:
a) Aplicaçã o das penas de advertê ncia, multa ou de suspensã o temporá ria.
b) Rescisã o do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.
11.2.1 - Representaçã o no prazo de 05 (cinco) dias ú teis da decisã o relacionada com o objeto do Contrato, nas
hipó teses nã o previstas no Item anterior.
11.2.2 - Pedido de reconsideraçã o da decisã o do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaraçã o de
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimaçã o do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisã o.
11.3 – A comunicaçã o e o procedimento de aplicaçã o das penalidades deverá ocorrer por noti icaçã o pessoal
ou por correspondê ncia com aviso de recebimento, e por Diá rio O icial, no caso de nã o ser possı́vel localizar a
Contratada.
11.4 - Os recursos previstos nesta Clá usula terá efeito suspensivo.
11.5 – A aplicaçã o das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais recursos
delas decorrentes dirigidos à pró pria autoridade competente, que deverá apreciá -lo no prazo de 05 (cinco) dias
ú teis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisã o, encaminhar para decisã o do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃO
12.1 - Para a execuçã o deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta pró pria
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quanto por intermé dio de outrem, qualquer pagamento, doaçã o, compensaçã o, vantagens inanceiras ou nã o
inanceiras ou benefı́cios de qualquer espé cie que constituam prá tica ilegal ou de corrupçã o, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nã o relacionada, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicaçã o o icial do extrato deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Para dirimir as questõ es oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Piú ma-ES
14.2 - Para irmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente contrato, em 03
(trê s) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.

Piú ma - ES, ..... de ........... de 20___ .
_____________________
Prefeito de Piúma
CONTRATANTE

_____________________
CONTRATADA

Testemunhas:
1- ____________________________________
2- ____________________________________
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ANEXO 04
APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO)
PREGAO ELETRONICO N xxx/2021
Razã o Social: CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
A apresentaçã o de ı́ndices contá beis deverá estar assinada por pro issional contá bil devidamente registrado no
conselho regional de contabilidade.
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
ILG = Ativo Circulante + Realizá vel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nã o Circulante
2) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL
ISG =

Ativo Total
_________________________________________________
Passivo Circulante + Passivo Nã o Circulante

3) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
Cidade, ____ de ________________ de 2021.
______________________________________________
Nome do representante legal da empresa

Cidade, ____ de ________________ de 2021.
________________________________________________
Nome do pro issional contá bil – nº do CRC

 Equivalente ao Exigı́vel a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei nº 6.404/1976, com a redaçã o dada pela Lei nº 11.941/2009).
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