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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  N.º051/2021

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PIUMA,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que  realizará
licitação, na modalidade  Pregão  na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço  GLOBAL,
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 Pregão será realizado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pelos Decreto Municipal nº 2.184 e
2.241/2021.

Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor  designado,  denominado  Pregoeiro,  mediante  a  inserção  e
monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  diretamente  para  a  página  eletrônica
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; veri icar a conformidade da proposta
com  os  requisitos  estabelecidos  neste  edital;  dirigir  a  etapa  de  lances;  veri icar  e  julgar  as  condições  de
habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver
sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo
devidamente instruı́do a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

1 – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO

1.1. Contratação  de  empresa  especializada  prestação  do  serviço  de  locação,  fornecimento,  colocação,
instalação, manutenção,  conservação e retirada de objetos e enfeites luminosos natalinos,  árvore-de-natal e
pinheiros luminosos, por sua própria responsabilidade técnica e operacional no municı́pio de Piúma, sendo nas
vias  públicas  e  praças  da  cidade,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste
instrumento,  com  o  fornecimento  total  de  material  e  serviços   constante  do  Anexo  01,  que  integra  o
presente Edital para todos os ins. 

1.2.  A entrega dos itens deste pregão será conforme solicitação da Secretaria requisitante, devendo atender às
condições estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela
Secretaria requisitante.

1.4. Caberá a Secretaria requisitante, a responsabilidade pela iscalização e acompanhamento do fornecimento
referente  ao  objeto  ora  licitado.  A  iscalização  a  que  se  refere  este  item  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade  da  Contratada  por  eventuais  danos  causados  ao  municı́pio  de  Piúma-ES  ou  a  terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS: 09H:00 M DO DIA 21/10/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 09H:00 M DO DIA 28/10/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA LIMITE PARA ESCLARECIMENTO: 09H:00 M DO DIA 28/10/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08H:59 M DO DIA 04/11/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO 
PÚBLICA:

09H:00 M DO DIA 04/11/2021 (HORARIO DE BRASILIA).

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

MODO DE DISPUTA
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ABERTO
3 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.

3.2.  A  impugnação  deverá  ser  enviada exclusivamente  por  meio  eletrônico,  em campo próprio  do  Sistema
Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

3.4. Acolhida a impugnação, será de inida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (três)  dias úteis anteriores  à  data designada para abertura  da sessão  pública,  exclusivamente por meio
eletrônico  via  internet,  em  campo próprio  do  Sistema  Portal  de  Compras  Públicas  no  endereço  eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br  .  

3.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsı́dios formais aos responsáveis pela elaboração de Termo
de Referência.

3.7.  As impugnações  não  possuem efeito  suspensivo,  contudo,  pode o Pregoeiro  atribuir-lhes  tal  efeito,  em
caráter excepcional, mediante justi icativa nos autos.

3.8. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implica na
aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

3.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serão cadastradas no sı́tio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

3.10.  Não  serão  conhecidas  as  impugnações  apresentadas  após  o  respectivo  prazo  legal  ou,  no  caso  de
empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identi icado no processo
para responder pela proponente.

3.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser irmada por sócio, pessoa designada para a
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato  social  e  suas  posteriores  alterações,  se  houver,  do  ato  de  designação  do  administrador,  ou  de
procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

4- DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As  despesas  decorrentes  da execução  do  objeto  desta  Licitação,  na  modalidade  de Pregão  Eletrônico,
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão Dotação
Natureza de

Despesa
Ficha Fonte

Secretaria Municipal de
Cultura

000012001.1339200362.098 339039 513 1001/1530

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1.  Os  interessados  em  participar  deste  Pregão  deverão  credenciar-se,  previamente,  perante  o  sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sı́tio www.portaldecompraspublicas.com.br.
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5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na
página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos
do Portal ou pelo email falecom@portaldecompraspublicas.com.br.

5.3.  O  licitante  será  responsável  por  todas  as  transações  que  forem  efetuadas  em  seu  nome  no  sistema
eletrônico, 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 transação
por  ela  efetuada  diretamente,  ou  por  seu  representante,  não  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 Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

5.6. O Pregão será conduzido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA com apoio técnico e operacional do
Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

6 – DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

6.2. Não será permitida sub-contratação de empresas.

6.3. Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação.

6.3.1.  Caso  a  licitante  se  encontre  em  processo  de  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  deverá  ser
apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial.

6.4.  Não  poderão  participar  do  presente  Pregão,  as  empresas  das  quais  o(a)  Servidor(a)  Público(a)  da
Prefeitura de Piúma-ES seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado.

6.5. Cada LICITANTE, inclusive suas iliais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo econômico ou
inanceiro, somente poderá concorrer com uma única proposta.

6.5.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurı́dicas que:

6.5.2.  Tenham objeto social pertinente e compatıv́el com o objeto  licitado e que estejam com Credenciamento
regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

6.6.  COMO CONDIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO PREGAO, A  LICITANTE ASSINALARA  “SIM” OU  “NAO”  EM
CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS SEGUINTES DECLARAÇOES:

6.6.1. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a  assinalação  do  campo  “não”  apenas  produzirá  o  efeito  de  o  licitante  não  ter  direito  ao  tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

6.6.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

6.6.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação de inidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalı́cias;
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6.6.4.  Que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da  obrigatoriedade  de
declarar ocorrências posteriores;

6.6.5.  Que não  emprega  menor  de 18 anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos,  salvo menor,  a  partir de 14 anos, na condição de aprendiz,  nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;

6.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº
2, de 16 de setembro de 2009.

6.6.7. Que não 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 Constituição Federal;

7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,  encerrar-se-á  automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.

7.3.  As  Microempresas  e Empresas  de  Pequeno Porte  deverão  encaminhar a  documentação  de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade iscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
icando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios,  diante  da  inobservância  de  quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classi icação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classi icado somente serão
disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7.8.  Na hipótese  de necessidade de envio de documentos complementares,  após o julgamento da Proposta,
estes deverão ser apresentados no prazo de inido, e após solicitação da pregoeira no sistema eletrônico.

7.9. Os originais ou as cópias autenticadas dos documentos remetidos de forma eletrônica poderão ser exigidos
pela  Pregoeira,  no  caso  de  existência  de  quaisquer  dúvidas  ou  havendo  necessidade  de  realização  de
diligências, ocasião em que será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para encaminhamento dos mesmos.

7.10. Quando solicitada a apresentação de originais ou cópias autenticadas, nos termos do parágrafo 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 código 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
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RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ___________________________ 
A/C: SETOR DE LICITAÇÕES

7.11. Caso o licitante opte por outro meio de entrega dos documentos em questão, 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 unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

8.1.2.  Descrição  detalhada  do  objeto,  contendo  as  informações  similares  à  especi icação  do  Termo  de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

8.2. Todas as especi icações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos  previdenciários,
trabalhistas, tributários, 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,  serão  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

8.5.  O  prazo  de  validade  da proposta  não  será  inferior  a  60  (SESSENTA)  DIAS, a  contar  da  data  de  sua
apresentação.

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos, 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  licitação dar-se-á  em sessão  pública,  por  meio  de sistema  eletrônico,  na  data,
horário e local indicados neste Edital.

9.2. A Pregoeira veri icará as propostas apresentadas, desclassi icando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vı́cios insanáveis ou não apresentem as
especi icações técnicas exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassi icada a proposta que identi ique o licitante.

9.2.2.   A desclassi icação será  sempre fundamentada e registrada no sistema,  com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

9.2.3 - A não desclassi icação da proposta não impede o seu julgamento de initivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital.

9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
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9.8.  O intervalo  mıńimo  de diferença  de valores  entre os  lances,  que  incidirá  tanto em relação  aos  lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais).

9.9.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo  entre  lances  não  poderá  ser  inferior  a  três  (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 apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.11.  A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  terá  duração  de  dez  minutos  e,  após  isso,  será  prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do perı́odo de duração
da sessão pública.

9.12. A prorrogação automática 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 prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,  a  sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,
assessorada pela equipe de apoio, justi icadamente, admitir o reinı́cio da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.

9.15.  Em  caso  de  falha  no  sistema,  os  lances  em  desacordo  com  os  subitens  anteriores  deverão  ser
desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
eletrônico (Portal de Compras Públicas).

9.16. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

9.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

9.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identi icação do licitante.

9.19. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessıv́el aos licitantes para a recepção dos lances.

9.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a  sessão  pública  será  suspensa  e  terá  reinı́cio  somente  após  comunicação  expressa  da  Pregoeira  aos
participantes  do  certame,  publicada  no  Portal  de  Compras  Públicas,
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos
participantes, no sı́tio eletrônico utilizado para divulgação.

9.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a veri icação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade  empresarial.  O sistema  identi icará  em coluna própria  as microempresas  e empresas  de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classi icadas, para o im de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

9.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
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9.24. A melhor classi icada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate,  obrigatoriamente  em  valor  inferior  ao  da  primeira  colocada,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.25. Caso a Microempresas (ME), ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual
(MEI)  melhor  classi icada desista  ou não  se manifeste  no prazo  estabelecido,  serão  convocadas as  demais
licitantes Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classi icação, para o exercı́cio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.26.  No caso de  equivalência  dos valores  apresentados  pelas  Microempresas  (ME),  Empresas  de  Pequeno
Porte  (EPP)  e  Microempreendedor  Individual  (MEI)  que  se  encontrem  nos  intervalos  estabelecidos  nos
subitens  anteriores,  será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identi ique  aquela  que  primeiro  poderá
apresentar melhor oferta.

9.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art.
3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

9.27.1. Produzidos no paı́s;

9.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;

9.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Paı́s;

9.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com de iciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.

9.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá  encaminhar,  pelo sistema
eletrônico,  contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

9.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.28.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classi icado que, no prazo de  02 (DUAS) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos  complementares,  quando  necessários  à  con irmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados.

9.29. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classi icada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 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 máximo
ixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequı́vel.

10.3.  Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a  exequibilidade  e  a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indı́cios que fundamentam a suspeita.

10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mı́nimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência 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 não aceitação da proposta.
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10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 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 solicitação pela Pregoeira,  destacam- se os que contenham as
caracterı́sticas  do  material  ofertado,  tais  como:  marca,  modelo,  tipo,  fabricante  e  procedência,  além de
outras informações  pertinentes,  a exemplo de catálogos,  folhetos  ou propostas,  encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuı́zo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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 icação.

10.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.

10.8.  A  Pregoeira  poderá  encaminhar,  por  meio  do  sistema  eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que
apresentou o lance mais vantajoso, com o im de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.

10.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10.8.2. A negociação 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  habilitação  complementares,  necessários  à
con irmação 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 inabilitação.

11.1.1.  Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de  requisitos  mediante
apresentação dos documentos originais  não-digitais  quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.

11.1.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a ilial, todos os documentos deverão estar em nome da ilial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.2.1.  Serão  aceitos  registros  de  CNPJ  de  licitante  matriz  e  ilial  com  diferenças  de  números  de
documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao  CRF/FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do
recolhimento dessas contribuições.

11.1.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta
classi icada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  veri icará  o  eventual  descumprimento  das  condições  de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a sua participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido  pela  Controladoria-Geral  da  União  (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc), conforme Lei Federal 12.846 de 1º de Agosto de 2013. 

11.1.3.1.  Constatada a existência  de sanção,  o  Pregoeiro  reputará  a  licitante  inabilitada,  por falta de
condição de participação.

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  ações,  acompanhado  dos  documentos  de  eleição  de  seus  atuais
administradores;
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c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em exercı́cio;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Paı́s, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 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 eleição dos administradores em exercı́cio de mandato, com arquivamento na Junta Comercial ou Cartório do
Registro Civil das Pessoas Jurı́dicas (RCPJ).

f)  Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certi icado da Condição de Microempreendedor
Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  icará  condicionada  à  veri icação  da  autenticidade  no  sı́tio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

g)  Cédula  de  Identidade  do  representante  legal  da  licitante  (signatário  da  proposta),  de inido  no  ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.

11.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurı́dica do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ/MF);

b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os seguintes documentos,
válidos na data de realização da licitação:

b.1) Certidão de regularidade de débitos relativos à Tributos Federais e à Dı́vida Ativa da União, expedida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

b.2) Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o licitante;

b.3) Certidão de regularidade com a Fazenda do Municı́pio onde for sediado o licitante.

c) Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com validade na data de
realização da licitação.

d) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão  de  regularidade de  débitos  trabalhistas,  nos  termos  do Tı́tulo  VII-A  da Consolidação  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
também  deverão  ser  apresentados  pela  ilial  executora  do  contrato,  sem  prejuı́zo  para  a  exigência  de
apresentação dos documentos relativos à sua matriz.

§2º.  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  iscal  e  trabalhista  das  microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
perı́odo, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Os demais documentos exigidos deverão
ser apresentados sem restrições. 

§3º -  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §2º, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuı́zo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classi icação, para contratação ou revogar a licitação.

§4º - O benefı́cio de que trata o §2º não eximirá a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, da
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
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11.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.4.1.  Quali icação Técnica Pro issional
a)  Comprovação  de Registro  ou inscrição  no Conselho Regional  de  Engenharia  e Arquitetura  (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou CFT - Conselho Federal dos Técnicos da região da sede da
empresa,  válido na data da habilitação, sendo Engenheiro eletricista e/ou técnico eletrotécnico,  engenheiro
civil ou pro issional com atribuições compatı́veis aos serviços descritos no objeto, na forma da legislação em
vigor. 

a.1) Quando da assinatura do contrato, no caso do(s) responsável(is) técnico(s) possuir(em) Registro no
CREA de outro estado, será necessário a apresentação do visto do CREA – ES, na forma da Resolução
413/47 – CONFEA; 

b) A  comprovação  de  vı́nculo  do  pro issional  detentor  do  atestado  poderá  ser  mediante  contrato  social,
registro na carteira pro issional, acompanhada do livro ou icha de registro, ou contrato de prestação de serviço
ou Certidão de Registro junto aos conselhos pro issionais.

c) As caracterı́sticas semelhantes para comprovação da capacidade técnico-pro issional do licitante, na forma
do art. 30, I, da Lei Federal nº 8.666/93,  são, cumulativamente:

c.1) Comprovação de que o pro issional responsável técnico pela execução seja detentor de no mı́nimo
01 (uma) Certidão de Acervo Técnico, referente à Execução de serviços relacionados à montagem de no
mıńimo  1  (uma)  árvore  natalina  iluminada  com  altura  mínima  de  13,00  metros bem  como  a
instalação  e manutenção  corretiva,  de iluminação  e decoração  natalina em vias públicas  e/ou
privadas.

d) O(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) poderá (ao) ocupar a posição de diretor,  sócio ou integrar o
quadro  permanente  do  licitante  na  condição  de  empregado  ou  de  prestador  de  serviços,  devendo  ser
comprovada  sua  vinculação  com o  licitante,  até  a  data  da  apresentação  dos  documentos  de  habilitação  e
proposta, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, icha
de  registro  de  empregado,  contrato  social  ou,  ainda,  de  declaração  de  contratação  futura  do  pro issional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do pro issional. 

h) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo pro issional como responsável técnico todas
deverão ser inabilitadas .

11.4.2. Quali icação Técnica Operacional

a) Comprovação de registro ou Inscrição da empresa (Pessoa Jurı́dica) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região da sede da empresa valido na
data da habilitação; 

a.1) Caso a empresa vencedora da licitação esteja sediada em outro Estado, deverá apresentar no ato da
assinatura do CONTRATO “VISTO” no CREA-ES ou CAU – ES, na forma da Resolução 413/47 – CONFEA; 

b) Comprovação por meio de apresentação de atestados ou certidão emitidas por pessoa de direto público ou
privado, de que a licitante executou, sem restrição,  os serviços de caracterı́sticas semelhantes ao objeto desta
licitação, considerando-se as parcelas de maior relevância a seguir de inidas. 
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c) As caracterı́sticas semelhantes para comprovação da capacidade técnica – operacional da licitante, na forma
do art. 30, I, da Lei Federal n. 8.666/93, são, cumulativamente:

c.1) Comprovação de que a licitante seja detentor de no mı́nimo 01 (um) atestado, referente à Execução
de serviços relacionados à montagem de no mı́nimo 1  (uma) árvore natalina iluminada com altura
mínima  de  13,00  metros bem  como  a  instalação  e  manutenção  corretiva,  de  iluminação  e
decoração natalina em vias públicas e/ou privadas.

11.4.3.  Declaração  de  que  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações  e  das  condições  locais,  para  o
cumprimento das obrigações, bem como edital e seus ANEXOS, e que conhece todos os aspectos peculiares à
execução dos serviços de que trata o presente edital, nada podendo futuramente alegar para justi icar os preços
propostos, devendo a declaração ser assinada pelo representante da empresa. (modelo anexo 5) 

11.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

11.5.1.   Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurı́dica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data ixada para a sessão de
abertura da licitação.

11.5.1.1. Caso  a  Certidão  Negativa  de  Falência  e  Concordata  contenha  prazo  de  validade,
prevalecerá o prazo de validade nela estipulado.

11.5.2. Balanço Patrimonial  e Demonstrações  Contábeis do último exercı́cio  social,  na forma da Lei,  já
exigıv́eis,  certi icado  por  contabilista  registrado  no  Conselho  Regional  de  Contabilidade  competente,
contendo termo  de abertura,  encerramento  e  registro no  órgão  competente,  extraı́dos  do livro diário,
comprovando  a  boa  situação  inanceira  do  licitante,  podendo  ser  atualizado  por  ıńdices  o iciais  na
hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por
Balancetes e Balanços provisórios.

11.5.2.1. Somente será habilitado o licitante que apresentar no Balanço Patrimonial, os seguintes ı́ndices:
Indice de Liquidez Geral (ILG), Indice de Solvência Geral (ISG) e Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou
maior que 1,00 (um);
11.5.2.1.1. As fórmulas para o cálculo dos ı́ndices referidos acima são os seguintes (ANEXO 04):

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL:
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ILC = Ativo Circulante 
          Passivo Circulante

INDICE DE SOLVENCIA GERAL:
ISG =                         Ativo Total
        __________________________________________________
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

11.5.3.  Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos ı́ndices referidos
acima, quando de suas habilitações, deverão comprovar patrimônio 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 comprovação de patrimônio lı́quido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratação, considerado o valor estimado para o perı́odo de 12 (doze) meses, conforme determina a Lei nº
8.666/1993, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, por meio de ı́ndices o iciais;

11.5.3.2. A comprovação dos ı́ndices referidos no item 11.5.2.1, bem como do patrimônio lı́quido aludido no
item 11.5.3, deverão se basear nas informações constantes nos documentos listados no item 11.5.2. 

11.5.4.  As exigências contidas neste item podem ser comprovadas por meio de registro na junta comercial
respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, na forma da legislação que
regula a matéria. 

11.5.5. No caso de empresa recém-constituı́da que ainda não tenha encerrado seu primeiro exercı́cio social, o
que deverá  ser  devidamente comprovado,  será  apresentado,  excepcionalmente,  em substituição ao balanço
patrimonial e demonstrações contábeis, o Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao perı́odo
compreendido entre o inı́cio de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de
quali icação econômico- inanceira para ins de habilitação no certame.

11.6.  DA VISITA TÉCNICA

11.6.1. E  facultativo à  licitante visita técnica aos locais onde os serviços serão executados,  que poderá  ser
realizada  mediante  solicitação  diretamente  à  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  por  meio  do  e-mail:
cultura@piuma.es.gov.br  ou pregao@piuma.es.gov.br.

11.6.2. As visitas poderão ser agendadas para os dias úteis (segunda a sexta) até 3 (três) dias úteis anteriores à
data de abertura da sessão pública, no horário de  10h às 16h, quando uma pessoa indicada pelo Secretário
Municipal de Cultura, conduzirá o(s) representante(s) da(s) empresa(s) aos locais onde serão executados os
serviços.

11.6.3.  Para  a  vistoria  o  licitante,  ou  o  seu  representante  legal,  deverá  estar  devidamente  identi icado,
apresentando  documento  de  identidade  civil  e  documento  expedido  pela  empresa  comprovando  sua
habilitação para a realização da vistoria.

11.6.4.  Realizada ou não  a visita técnica,  o licitante deverá,  para  ins de quali icação  técnica,  apresentar
Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais, para o cumprimento
das obrigações, bem como edital e seus ANEXOS, e que conhece todos os aspectos peculiares à execução dos
serviços de que trata o presente edital, nada podendo futuramente alegar para justi icar os preços propostos,
devendo a declaração ser assinada pelo representante da empresa.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. A Empresa vencedora, deverá enviar  ao Pregoeiro (a), via sistema, a Proposta de Preços adequada ao
último lance ofertado,  após a  negociação,  no prazo  de  02 (duas)  horas,  acompanhada,  se for  o  caso,  dos
documentos  complementares,  quando  necessários  à  con irmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados.

12.1.1  -  O  prazo  previsto  para  apresentação  da  proposta  inal  poderá  ser  dilatado,  devidamente
justi icado e a critério do pregoeiro 

12.2 -  A  proposta  inal  deverá  ser  documentada nos autos  e será  levada  em consideração no decorrer  da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
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12.3.  A PROPOSTA, DEVERÁ CONTER:

a) nome do proponente, endereço, identi icação (individual ou social), o nº do CNPJ, número de telefone e e-
mail;

b) Suas folhas devem estar datadas, assinadas e rubricadas pelo seu representante legal, podendo ser de forma
digital, desde que atendidos os requisitos legais;

c) Nos preços  propostos  deverão  estar  incluı́dos  todos os  custos  diretos  e indiretos  necessários  à  perfeita
execução  do  objeto,  entrega  no  municı́pio,  encargos  sociais  e  inclusive  as  despesas  com  materiais  e/ou
equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares,
ferramentas,  encargos  da  Legislação  Tributária,  Social,  Trabalhista  e  Previdenciária,  da  infortunı́stica  do
trabalho  e  responsabilidade  civil  por  quaisquer  danos  causados  a  terceiros  ou  dispêndios  resultantes  de
impostos,  taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,  en im, tudo o que for necessário
para a execução total e completa do objeto desta licitação;

d) O prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;

e) Conter discriminados em moeda corrente nacional os preços dos itens limitados a 02 (duas) casas decimais
para os centavos;

f) Especi icação marca/modelo completa do produto oferecido de acordo com as apresentadas na Proposta
Eletrônica  com informações  técnicas  que possibilitem  a  sua completa  avaliação,  totalmente  e estritamente
conforme descrito no item 1.1, deste Edital;

g) Valor unitário e valor total com a quantidade estimada;

h) Dados bancários, dados do representante legal.

12.4. As propostas que contenham a descrição do objeto,  o valor e os documentos complementares estarão
disponı́veis na internet, após a homologação.

13 –  DOS RECURSOS

13.1.  Declarado o VENCEDOR e decorrida a fase de regularização 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 intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,  indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira veri icar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas veri icará as condições
de admissibilidade do recurso.

13.2.2.  A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de  recorrer  importará  a
decadência desse direito.

13.2.3.  Uma vez  admitido  o  recurso,  o  recorrente  terá,  a  partir  de então,  o  prazo  de três  dias para
apresentar as razões,  pelo sistema eletrônico,  icando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema  eletrônico,  em  outros  três  dias,  que
começarão  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetı́veis de aproveitamento.

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

14 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1.  Nas hipóteses  de provimento de recurso que leve à  anulação de atos  anteriores  à  realização da
sessão  pública  precedente  ou  em  que  seja  anulada  a  própria  sessão  pública,  situação  em  que  serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2.  Quando houver  erro  na aceitação do  preço  melhor  classi icado  ou quando  o licitante  declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
iscal  e trabalhista,  nos termos  do art.  43,  §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,  serão  adotados os

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento licitatório.

16. DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA

16.1  -  O  resultado  de  julgamento  será  submetido  à  autoridade  competente  para  adjudicação  e  posterior
homologação.

16.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente e publicado o seu resultado, a Secretaria solicitante,
após a assinatura do contrato e sua devida publicação, emitirá, de acordo com suas necessidades, a Ordem de
Fornecimento, visando à execução do objeto licitado.

16.3 - O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 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,  às  penalidades  previstas  na
Legislação Federal, bem como no Decreto Municipal nº 896/2014.

16.6 - A Ordem de fornecimento poderá ser cancelada pela Administração:
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses
contidas nos dispositivos previstos no inciso I do art. 79 da Lei Federal 8.666/93;
b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE,
c) judicialmente, nos termos da legislação.
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17. DO CONTRATO

17.1 – Decidido os recursos e homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado pela Administração
para assinatura do contrato.
17.2 - A assinatura do contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo 03) no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, após a convocação do licitante vencedor para sua assinatura, podendo o prazo ser prorrogado à critério
da Administração.

17.3 - E facultado ao Municı́pio de Piúma-ES, quando a empresa convocada não assinar o termo de Contrato no
prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classi icação, para fazê-lo
em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro  classi icado,  exceto  quanto  aos  valores
apresentados por cada licitante na etapa de lances conforme regra prevista nos incisos XVI e XXIII, artigo 4º da
Lei 10.520, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

17.4 – A iscalização do(s) contrato(s) oriundos deste Pregão será (ao) de responsabilidade da(s) Secretaria(s)
requisitante(s).

18. DO PAGAMENTO

18.1 - A forma de pagamento serão as estabelecidas na Minuta de Contrato anexa a este edital.

19. DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO
19.1  –  Por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  a
Administração poderá revogar a licitação, ou anulá-la por ilegalidade, de ofı́cio ou por provocação de terceiros
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93. 
19.2 – A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual,  ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 59 da Lei 8666/93.

20. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

20.1  –  A Contratada  deverá  observar  rigorosamente  as  condições  estabelecidas  no  edital,  sujeitando-se às
penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme
o disposto:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação;
d) declaração de inidoneidade;
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.

20.2 – advertência – nos casos de:
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório;
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.

20.3 – multas – nos seguintes casos e percentuais:
20.3.1 -  Será  imposta  ao  fornecedor,  pela  autoridade  competente,  por  atraso  injusti icado  na  entrega  ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 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 centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços,  calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente,  em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
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c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuı́zo da aplicação do disposto nas alıńeas “a” e “b” deste Item;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato.

20.3.2 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida.

20.4 - suspensão temporária de participação em licitação:
20.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar
com Administração, 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.

20.5 - impedimento de licitar e contratar com a Administração:
20.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuı́zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
especi icamente nas hipóteses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude iscal.

20.6 - declaração de inidoneidade:
20.6.1 -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuıźos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 20.4.1.
20.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em
função da natureza e gravidade da falta cometida.

20.7 – As multas previstas no Item 20.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso.

20.8 – Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;

20.9 -  As  sanções  administrativas  somente  serão  aplicadas  mediante  regular  processo  administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá noti icar
o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b)  A  noti icação  deverá  ocorrer  pessoalmente  ou  por  correspondência  com  aviso  de  recebimento,
indicando, no mı́nimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da
penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto
na hipótese de declaração 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 órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas
no  curso  do  processo  licitatório  e  da  vigência  do  contrato,  considerando-se  e icazes  as  noti icações
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do
certame proferirá decisão 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;

20.10 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser
cobrados  judicialmente  ou  descontados  dos  valores  devidos  ao  licitante  contratado,  relativos  às  parcelas
efetivamente executadas do contrato;
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20.11 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do
contrato,  os  valores  referentes  às  penalidades  poderão  ainda  ser  descontados  da  garantia  prestada  pela
contratada;

20.12 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

21 –  REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO

21.1. Os preços são ixos e irreajustáveis no prazo de execução dos serviços contratados.

22 –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. Ao apresentar proposta, ica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no
presente edital e seus anexos.

22.2. O licitante é responsável pela idelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

22.3.  A  Pregoeira  solicitará,  em  qualquer  época  ou  oportunidade,  informações  complementares,  se  julgar
necessário.

22.4. Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira,  quando necessário, pro issionais de reconhecida
competência técnica,  não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes,  bem como qualquer
outro servidor desta PMP.

22.5.  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 alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

22.6. A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurı́dico vigente.

22.7. A Pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a im de almejar proposta
mais vantajosa para a Administração.

22.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da  disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a inalidade e a segurança da
contratação.

22.9. Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

ANEXO 01 - Termo de Referência;
ANEXO 02 - Proposta Comercial (MODELO)
ANEXO 03 - Minuta do Contrato
ANEXO 04 – Apresentação de ı́ndices contábeis (MODELO)
ANEXO 05 -modelo de declaração de conhecimento dos locais e condições

Piúma/ES, 20 de outubro de 2021.

Fernanda da Silva P. Parente 
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA - TR   Nº [00/AA] 03/2021
DATA: 13/09/2021

VALIDADE DESTE TERMO
Este termo só terá validade se for acompanhado do pedido inicial.
- Contratação de Serviços comuns.

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2 – DO OBJETO
Contratação de empresa especializada prestação do serviço de locação,  fornecimento,  colocação, instalação,
manutenção, conservação e retirada de objetos e enfeites luminosos natalinos, árvore-de-natal e pinheiros lu-
minosos, por sua própria responsabilidade técnica e operacional no municı́pio de Piúma, sendo nas vias públi-
cas e praças da cidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, com o
fornecimento total de material e serviços, conforme o presente Termo e seu Anexo.

3 – DA JUSTIFICATIVA
Justi icamos que o serviço a ser  contratado está  previsto nas atividades anuais dessa Secretaria de Cultura
como forma de atingir a meta institucional de valorizar e destacar no perı́odo noturno a ornamentação natalina
e, consequentemente, fortalecer o signi icativo dessa concepção religiosa na forma sócia e econômica.

O presente Termo de Referência visa implantar a decoração natalina da cidade de Piúma no ano de 2021/2022,
no entanto tendo em vista as di iculdades de gerir material nocivo perı́odo em que se reporta, adota-se a forma
de locação por ofertar um custo mais acessı́vel bem como transferir a plena movimentação operacional do ob-
jeto a cargo da terceirizada.

O objetivo da contratação tem por inalidade e regra, gerar emprego e renda, mobiliza os nossos cidadãos e en-
canta a todos. A iluminação natalina vai deixar a nossa cidade muito mais bonita neste inal do ano, além de fes-
ta e alegria em seu entorno, o evento movimenta a economia local, desta maneira o povo ganha, ganha a cidade,
ganha a economia de nossa cidade, pelo princı́pio da movimentação tributária.

A descrição da solução como um todo, abrange a prestação do serviço de locação, fornecimento, colocação, ins-
talação, manutenção, conservação e retirada de objetos e enfeites luminosos natalinos, árvore de natal e pinhei-
ros luminosos, por sua própria responsabilidade técnica e operacional no municı́pio de Piúma, sendo nas vias
públicas e praças.

A cidade de Piúma destaca-se pelas belezas naturais, onde as suas principais avenidas, pontos turı́sticos e pra-
ças, devem ser ornamentados de forma a proporcionar aos habitantes e visitantes um momento sublime de re-
lexão sobre suas vidas, seu futuro e a importância da solidariedade e da compaixão entre as pessoas.

O projeto busca o tradicional contexto natalino com enfeites luminosos. Uma proposta artı́stica de luzes aplica-
das sob o mais alto conceito luminotécnico e cenográ ico.

O objetivo desta contratação é confeccionar, produzir, montar, instalar, manter e desmontar a iluminação Deco-
rativa para as festividades de natal, para todos os locais determinados, e, por ser um projeto especı́ ico, têm
data prevista para inı́cio e término.
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O presente projeto visa acentuar a confraternização da sociedade, estimular o espı́rito natalino, fomentar o co-
mércio local, propiciar lazer, diversão e cultura aos munı́cipes e incentivar o turismo através da decoração da
cidade em vias públicas, nas árvores, canteiros e praça.

Resta esclarecer que a iluminação natalina estimula os comércios atraindo turistas, visitantes munı́cipes que no
ato de visitarem os locais iluminados acabam frequentando os comércios, fomentando assim a economia e o tu-
rismo durante o perı́odo natalino.

Desta forma, o que se pretende com o presente projeto é proporcionar aos moradores e visitantes do municı́pio

de Piúma, a contemplação da cidade, de sua história e cultura, oferecendo a todos a oportunidade de confraterni-

zação e celebração do Natal.

3.1. A contratação dos serviços se dará por MENOR PREÇO GLOBAL.

3.7.1. O objetivo da contratação em lote único se dá em virtude da economicidade e ganho de escala.
Conforme preconiza a Lei nº 8.666/1993, a divisão em parcelas se dará em quantidade su iciente para que se
garanta a economicidade e competitividade sem perda da economia de escala. Vejamos:

Art. 23 [...]
§1oAs obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em
tantas  parcelas  quantas  se  comprovarem  técnica  e  economicamente  viáveis,
procedendo-se  à  licitação  com  vistas  ao  melhor  aproveitamento  dos  recursos
disponı́veis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala.

O Tribunal de Contas da União, em sua súmula 247, proclama o entendimento de que a licitação por itens cujo
objeto seja divisı́vel, não poderá gerar perda de economia de escala:

Súmula TCU 247: E obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço
global, nos editais das licitações  para a contratação de obras,  serviços,  compras e
alienações, cujo objeto seja divisı́vel, desde que não haja prejuı́zo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participação de licitantes  que,  embora não dispondo de capacidade para a
execução,  fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,  possam fazê-lo com
relação  a  itens  ou  unidades  autônomas,  devendo  as  exigências  de  habilitação
adequar-se a essa divisibilidade.

A aquisição  por  lote único gera  uma previsibilidade de economia  de escala.  A tendência  é  de que o  preço
unitário dos serviços decresça à medida que as concorrentes tenham a possibilidade de ter um maior volume
de venda, ou seja, maior a quantidade demandada, menor o preço ofertado. 

Para que não haja prejuı́zo a Administração Pública, os itens serão agrupados em lote, haja vista que os serviços
em todos os locais são os mesmos, só diferindo a quantidade de itens que compõem o serviço de um local para
o  outro,  ou  seja,  há  uniformidade  nos  serviços;  A  aquisição  em  lote  único,  em  que  uma  mesma  empresa
executará todos os serviços, permite um melhor planejamento do trabalho de montagem e execução do serviço,
assim como garante uniformidade dos produtos, além de ajudar na iscalização dos serviços prestados; 

Por im, Leciona Marçal Justen Filho (p.206):
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“a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e econômica.
Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo,
recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitati-
va do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado não pode ser
destruı́da através do fracionamento”. (grifo nosso)

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

SECRETARIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA FONTE DE RECURSO

CULTURA 00012001.1339200362.098
Outros serviços de terceiro PJ

513 1001/1530

5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS: 

- PINHEIRO NATALINO COM 13,00 METROS DE ALTURA:
Instalação e montagem de uma Arvore Natalina com 13.00 metros de altura iluminada, a estrutura
desta árvore natalina deverá ser formada por um arcabouço redondo calandrado e seguir a um de-
sign de um pinheiro com camadas de no mı́nimo 1,5 metros. Deverá ser erguida por tubos quadrados
ou redondos, de aço carbono, com encaixes e ixações com parafusos especı́ icos para aplicação e
montagem modular, chegando a dimensões mı́nimas de 13.00m de altura e aproximadamente 5.20m
de diâmetro na base. No topo desta estrutura de árvore natalina deve ser instalada uma ponteira,
também confeccionada em tubos quadrados ou redondos, de liga de alumı́nio ou aço carbono em de-
signe de uma estrela com oito pontas em dimensão mı́nima de com 2.50m de altura, totalizando as-
sim uma árvore natalina de 13.00m de altura. A Decoração e Iluminação de toda a estrutura deve ser
recoberta por conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nı́vel de classe para uso externo a prova
d’água e a intempéries, na tensão de 220v, com aplicação de no mı́nimo 300 unidades de micro lâm-
padas de led por metro quadrado de estrutura da árvore, para que tenhamos um resultado bem in-
tenso e compacto luminosamente. Sobre esta cobertura de micro lâmpadas de LEDs deve ser instala-
do em distribuição de forma homogenia por toda a árvore iguras luminosas bidimensionais com de-
senho em designe de estrelas,  produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zin-
cada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, aplicação nelas mangueiras
luminosas de LEDs, em PVC lexı́vel extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por
metro, com nı́vel de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v.

A contratada se responsabilizará pelos cálculos estruturais do projeto com fornecimento de ARTs
dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda todos
os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o
acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da Arvore Natalina devem seguir rigo-
rosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT.

A ixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a to-
das as intempéries possı́veis climáticas do local. 

- PINHEIRO NATALINO COM 10,00 METROS DE ALTURA:
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Instalação e montagem de uma Arvore Natalina com 10.00 metros de altura iluminada, a estrutura
desta árvore natalina deverá ser formada por um arcabouço redondo calandrado e seguir a um de-
sign de um pinheiro com camadas de no mı́nimo 1,5 metros. Deverá ser erguida por tubos quadrados
ou redondos, de aço carbono, com encaixes e ixações com parafusos especı́ icos para aplicação e
montagem modular, chegando a dimensões mı́nimas de 10.00m de altura e aproximadamente 4.00m
de diâmetro na base. No topo desta estrutura de árvore natalina deve ser instalada uma ponteira,
também confeccionada em tubos quadrados ou redondos, de liga de alumı́nio ou aço carbono em de-
signe de uma estrela com oito ponta em dimensão mıńima de com 2.50m de altura, totalizando assim
uma árvore natalina de 10.00m de altura. A Decoração e Iluminação de toda a estrutura deve ser re-
coberta por conjunto  de micro lâmpadas de LEDs com nı́vel  de classe para uso  externo a  prova
d’água e a intempéries, na tensão de 220v, com aplicação de no mı́nimo 300 unidades de micro lâm-
padas de led por metro quadrado de estrutura da árvore, para que tenhamos um resultado bem in-
tenso e compacto luminosamente. Sobre esta cobertura de micro lâmpadas de LEDs deve ser instala-
do em distribuição de forma homogenia por toda a árvore iguras luminosas bidimensionais com de-
senho em designe de estrelas,  produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zin-
cada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, aplicação nelas mangueiras
luminosas de LEDs, em PVC lexı́vel extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por
metro, com nı́vel de classe para uso externo a prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v.

A contratada se responsabilizará pelos cálculos estruturais do projeto com fornecimento de ARTs
dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda todos
os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o
acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da Arvore Natalina devem seguir rigo-
rosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT.

A ixação desta peça no solo deve ser de forma a garantir a segurança das pessoas e de resistir a to-
das as intempéries possı́veis climáticas do local. 

- PRESENTE DE LED:
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especi icações:
Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em design de Caixa de Presente com
Laço, com ou sem abertura para passagem de pessoas por dentro, confeccionado em aço carbono
tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo quadrado de 15mm x 15mm e barra chata 1/2” x 1/8” e/ou 3/8" x
1/8" nas dimensões mı́nimas de 3.50m altura 3.00m largura x 3.00m profundidade ou 3.50m altura x
3.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor pre-
ta. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mı́ni-
mo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento com cores a de inir e
também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam
o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intem-
péries para uso externo e tesão 220 volts.

A contratada se responsabilizará pelos cálculos estruturais do projeto com fornecimento de ARTs
dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por
conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede
elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, se-
guindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT.
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A ixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de
garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possı́-
veis climáticas do local.

- BOLA DE LED:
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional Luminoso, com as seguintes especi icações:
Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Bola Natalina,  com
abertura para passagem de pessoas por dentro, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de
1/2" ou tubo quadrado de 15mm x 15mm e e barra chata 1/2” x 1/8” e/ou 3/8" x 1/8" nas dimen-
sões mıńimas de 3.50m altura 3.00m diâmetro. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revesti-
mento anti ferrugem na cor preta. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de
mini lâmpadas de led com no mıńimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do
ornamento com cores a de inir e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos
os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão
ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts.

A contratada se responsabilizará pelos cálculos estruturais do projeto com fornecimento de ARTs
dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por
conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede
elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, se-
guindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT.

A ixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de
garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possı́-
veis climáticas do local.

- TÚNEL ILUMINADO:
Instalação e montagem de Túnel Iluminado com estrutura em alumı́nio ou aço carbono de tamanho 4
metros de largura por 4 metros de altura e 10 metros de comprimento. Toda a estrutura do teto de-
verá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mı́nimo 300 unidades de
mini lâmpadas de led por metro quadrado com cores a de inir Todos os materiais luminosos deverão
ser blindados, resistentes a intempéries para uso externo e tesão 220 volts.

A contratada se responsabilizará pelos cálculos estruturais do projeto com fornecimento de ARTs
dos engenheiros responsáveis (Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou Mecânico). E ainda é por
conta da contratada todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede
elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da peça, se-
guindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT.

A ixação desta peça junto ao solo, deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de
garantir a segurança das pessoas que possam se aproximar e de resistir a todas as intempéries possı́-
veis climáticas do local.

- ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA EM ÁRVORES NATURAIS:
Instalação e montagem de Ornamentação e Iluminação Natalina em Arvores Naturais em diversos lo-
gradouros do municı́pio de Piúma. Para iluminar as Arvores Naturais, deverão ser instalados e distri-
buı́das de forma homogênea unidades de micro lâmpadas de led em cores a de inir divididos em con-
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juntos que contenha 100 (cem) unidades de micro lâmpadas cada, conectados em série a ios de
aproximadamente 7.00m a 10.00m de comprimento,  Padrão UL, sistema de conexão e acoplagem de
um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e a im de prevenir a entrada de água. Os
cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado,
na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo e blinda-
dos, resistente a intempéries, instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de
no máximo 10 centı́metro por volta nos galhos e troncos das árvores naturais. E ainda todos os insu-
mos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o aciona-
mento diário e automático, e para o bom funcionamento destes elementos luminosos, seguindo as
Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Obs.: as Arvores Naturais que receberão a iluminação, serão escolhidos pela secretaria contratante e
apresentados a empresa vencedora antes das instalações.

- ILUMINAÇÃO DE ÁRVORES E MONUMENTOS – REFLETOR LED:
Iluminação para fachadas de prédios públicos, históricos, monumentos ou árvores naturais em diver-
sos logradouros do municıṕio com a instalação de re letores de LED de 50w, nas cores nas cores
branca fria, branca morna, amarela, azul, verde ou vermelha, com nı́vel de classe para uso externo a
prova d’água e a intempéries, na tensão de 220v. E ainda todos os insumos necessários elétricos e
eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e
para o bom funcionamento destes  elementos luminosos,  seguindo as Normas Técnicas Brasileira
NBR da ABNT.

- ILUMINAÇÃO DE ÁRVORES E MONUMENTOS – TUBOS SNOWLEDS:
Iluminação para monumentos ou árvores naturais em diversos logradouros do municı́pio com a ins-
talação de tubos snowleds de no mı́nimo 80cm, 220 volts, e composto por no mı́nimo 30 leds na cor
branca para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e pendura-
das nos galhos e folhagens das árvores naturais.  E ainda todos os insumos necessários elétricos e
eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e
para o bom funcionamento destes  elementos luminosos,  seguindo as Normas Técnicas Brasileira
NBR da ABNT. 

- BONECO DE PAPAI NOEL:
Montagem e Instalação de Ornamento Tridimensional em Fibra de Vidro, com as seguintes especi i-
cações: Instalação de elemento cênico temático em formato de Boneco de Papai Noel, confeccionado
em ibra de vidro, pintura cores realista do personagem. Dimensões mı́nimas de 2.00m altura. 

A Contratada será responsável pelo fornecimento, transporte, montagem, manutenção corretiva, dis-
ponibilizar segurança durante o perı́odo de permanência da decoração e ferramentas necessárias
para auxiliar na montagem da iluminação (escadas, andaimes, guindastes entre outros) e desmonta-
gem e retirada de todo material.

A licitante vencedora é responsável por manter a decoração na forma Contratada até o dia 06 (seis)
de janeiro de 2022.

Caso haja necessidade de isolamento das linhas de alta tensão, a Contratada será responsável pela a
execução do serviço sem nenhum ônus para a Contratante;
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No período de montagem e desmontagem da decoração natalina caso à Administração detectar que
houve alguma danificação na estrutura, a Contratada deverá imediatamente repor o patrimônio danifi-
cado mantendo a originalidade existente. 

6. DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAÇA DONA CARMEM:
- Iluminação de todas as árvores naturais (caule e copa) +  tubos snowleds
- Montagem de 01 árvore de 13,00 metros
- Montagem de 02 árvores de 10,00 metros
- Montagem de 01 túnel iluminado
- Montagem de 03 presentes de LED
- Montagem de 03 bolas de LED
- Instalação de 01 boneco do Papai Noel

ENTRADA DA ILHA DO GAMBÁ:
- Iluminação de todas as árvores naturais (caule e copa) +  tubos snowleds
- Montagem de 01 árvore de 10,00 metros
- Montagem de 01 presente de LED
- Montagem de 01 bola de LED

PRAÇA CENTRAL:
- Iluminação de todas as árvores naturais (caule e copa) +  tubos snowleds

PRAÇA DA PREFEITURA VELHA:
- Iluminação de todas as árvores naturais (caule e copa) +  tubos snowleds

A CONTRATANTE poderá efetuar a troca do local da instalação, devidamente jus ficado, devendo comuni-
car a CONTRATADA com 48h de antecedência.

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a emissão da ordem de serviços, a Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do seu re-
cebimento, para iniciar a montagem da decoração natalina, que deverá ser concluı́da até no máximo no dia 20
(vinte) de novembro do ano de 2021.

Perı́odo de permanência da decoração natalina será até o dia 06 (seis) de janeiro de 2022.

O perıódo de desmontagem da decoração natalina será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do dia 07
(sete) de janeiro de 2022.

8 – DA GARANTIA
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Não se aplica

9. DA VIGÊNCIA

Perı́odo de 05 (cinco) meses.

10. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Para acompanhar a iscalização do contrato, ica nomeado o servidor:
MARCO ANTÔNIO XAVIER SANTANA – MATRÍCULA 8568
NOMEADO ATRAVES DA PORTARIA Nº14 DE 26 DE AGOSTO DE 2021

O acompanhamento e a iscalização da execução do  contrato  consistem na veri icação  da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente de-
signados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

A veri icação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste
Termo de Referência.

A iscalização do contrato, ao veri icar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a ade-
quação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser veri ica-
da juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com
o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especi icações técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências veri icadas, adotando as providên-
cias necessárias ao iel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da
Lei nº 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a
aplicação de sanções administrativas,  previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

As atividades de gestão e iscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, roti-
neira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de iscalização ou único servidor, desde que,
no exercı́cio dessas atribuições, ique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de traba-
lho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

A iscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará relatórios emiti-
dos pelo Gestor do Contrato para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensi-
onamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mı́nima exigida as ativida-
des contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qua-
lidade ou quantidade inferior à demandada.

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação
dos serviços.
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Durante a execução do objeto, o iscal técnico deverá monitorar constantemente o nı́vel de qualidade dos servi-
ços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O iscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o
caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qua-
lidade da prestação dos serviços realizada.

A CONTRATADA poderá apresentar justi icativa para a prestação do serviço com menor nı́vel de conformidade,
que poderá ser aceita pelo iscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante
exclusivamente de fatores imprevisı́veis e alheios ao controle do prestador.

Na hipótese de comportamento contı́nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os nı́veis mı́nimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatório.

O iscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o perı́odo escolhido seja su ici-
ente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser veri icada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo
de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especi icações técnicas, tais como: mar-
ca, qualidade e forma de uso.

A iscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive pe-
rante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vı́cios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabili-
dade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e iscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993. 

11. DA ESTIMATIVA DE VALOR

R$ 422.500,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e quinhentos reais)

12. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

A montagem, instalação e execução dos serviços contratados se dará de modo que 100% da contratação esteja
montado até o dia 20 de novembro de 2021, onde após vistoria e aceite da entrega, a Administração efetuará o
pagamento devido correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor contratado.

Após término da retirada da totalidade dos equipamentos e conclusão dos serviços, a Administração efetuará o
pagamento correspondente aos 20% (vinte por cento) restantes do valor, executado e devido ao Contrato.

A medição  dos serviços  executados  dar-se-á  conforme execução  dos  serviços  constantes  e  descritos  neste
instrumento, devendo ser apresentada em meio magnético através de planilha padronizada em formato “Excel”
e impressa, segmentada por natureza de serviço, com respectivos quantitativos contendo todo o detalhamento
dos serviços executados, os quais deverão ser submetidos à apreciação da Secretaria de Cultura.
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Correrá a conta da Contratada, tornando-se peça indispensável e adstrita à respectiva medição, o apenso de
projeto executivo, com a devida aprovação e anuência da Contratante, no qual responderá pela consequente e
correspondente exata localização do local de execução do serviço contratado.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços conforme especi icações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os ma-
teriais e equipamentos, ferramentas e utensı́lios necessários, na qualidade e quantidade mı́nimas especi icadas
neste Termo de Referência e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ixado pelo iscal do
contrato, os serviços efetuados em que se veri icarem vı́cios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vı́cios e danos decorrentes  da execução do objeto,  bem como por todo e qualquer
dano causado, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, icando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,  ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformi-
dade com as normas e determinações em vigor;

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de con iança no órgão Contratante;

A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela iscalização do contrato, até o dia trinta do
mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dı́vida Ativa da União, do Estado e do Municı́pio de Piú-
ma;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicı́lio ou sede do
contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações  previstas  em Acordo,  Convenção,  Dissı́dio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especı́ ica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou aci-
dente que se veri ique no local dos serviços.

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do em-
preendimento.

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução
dos serviços, durante a vigência do contrato.
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Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los e icaz e e icientemente,
de acordo com os documentos e especi icações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determina-
ções dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de seguran-
ça, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
executivos que fujam às especi icações do memorial descritivo.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e quali icação exigidas na licitação;

Cumprir, durante todo o perı́odo de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
de iciência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legisla-
ção, quando a contratada houver se bene iciado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Arcar com o ônus decorrente de eventual equı́voco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, in-
clusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,  tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arro-
lados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança
da Contratante;

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamen-
tos e utensı́lios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, normas e legislação;

Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Ins-
trução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e
atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, per-
mitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especi icações técnicas, da documentação produzida e con-
gêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por ter-
ceiros subcontratados, icando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuı́zo das sanções civis e penais cabı́veis.

Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade e pelo gerenciamento centralizado 

Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem per-
da de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa
que continuará a execução dos serviços. 
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratu-
ais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a iscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventual-
mente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabı́veis;

Noti icar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constata-
das no curso da execução dos serviços, ixando prazo para a sua correção, certi icando-se que as soluções por
ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo
de Referência;

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber.
Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como
nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em ati-
vidades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função especı́ ica para a qual o tra-
balhador foi contratado; e

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade res-
ponsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
Cienti icar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabı́veis quando do descumprimento das
obrigações pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especi icações técnicas, orçamentos, termos de recebi-
mento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e noti icações
expedidas. 

15. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do
interessado, motivadamente,  adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difı́cil ou impossı́vel reparação.

16. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, de acordo com os prazos de execução estabelecidos no item.
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O primeiro pagamento se dará após a emissão da primeira nota iscal, relativa à 80% (oitenta por cento) dos
serviços contratados, posteriormente à realização da vistoria pela Secretaria de Cultura.

O segundo pagamento se dará após a emissão da segunda nota iscal, relativa à 20% (vinte por cento) dos ser-
viços contratados, no prazo de trinta dias após a desmontagem total dos serviços contratados.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apre-
sentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento de initivo do serviço, conforme este Termo de
Referência.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser  obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade iscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, medi-
ante consulta aos sı́tios eletrônicos o iciais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

O setor competente para proceder o pagamento deve veri icar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
o prazo de validade;
a data da emissão;
os dados do contrato e do órgão contratante;
o perı́odo de prestação dos serviços;
o valor a pagar; e
eventual destaque do valor de retenções tributárias cabı́veis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento icará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

Nesta hipótese,  o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,  não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;

Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veri icada, sem prejuı́zo das
sanções cabı́veis, caso se constate que a Contratada:
não produziu os resultados acordados;
deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mı́nima exigida;
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para veri icar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua noti icação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual perı́odo, a critério da contratan-
te.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela iscalização da regularidade iscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
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Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos au-
tos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a pre-
vista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
E vedado o pagamento, a qualquer tı́tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro
societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, ica convencionado que a taxa de compensação inanceira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Indice de compensação inanceira = 0,00016438,
assim apurado: I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% 365

Os preços são ixos e irreajustáveis no prazo de execução dos serviços contratados. 

17.  DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

NAO E O CASO

18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA

[ X ] – PREGAO ELETRONICO

19 . DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES
a. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas insta-
lações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse im, de segunda à
sexta-feira, das 10 horas às 16 horas.

b. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil
anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
I. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identi icado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a reali-
zação da vistoria.

II. O pedido de vistoria devera ser solicitado à Secretaria de Cultura com no mı́nimo 03 (três) dias úteis de ante-
cedência, de modo a permitir melhor organização e rotina das atividades administrativas da Secretaria, bem
como atendimento à todos os eventuais licitantes interessados.

c. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compatıv́el de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a
empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

d. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconheci-
mento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
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e. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.

f) E vedada a licitante vencedora do processo licitatório a subcontratação da realização do objeto deste Termo
de Referência. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Comprovar registro no CREA da Empresa e dos responsáveis técnicos engenheiro eletricista e engenheiro civil
ou engenheiro mecânico;
A  empresa  deverá  apresentar  atestado  de  capacidade  técnica  de  empresa  pública  ou  privada,  com
comprovação  de  que  foi  responsável  pela  locação  e  execução  do  (s)  serviço(s)  compatı́vel  (is)  em
caracterı́sticas, quantidade e prazo(s) com o objeto ao qual concorreu na licitação;

Somente serão aceitos atestados de capacidade Técnica que houver a engenheiro eletricista para as instalações
elétricas e também engenheiro civil ou mecânico para as instalações de estruturas. Os atestados deverão estar
acompanhados da Certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, atestando que os referidos pro issionais e a
empresa tenham executados serviços similares, com a complexidade tecnológica e operacional equivalente, ou
superior, pertinente e compatı́vel com o objeto da presente licitação.

Deverá  ser  considerado como parcela  de  maior  relevância,  face  a  este  projeto,  para quali icação  técnica  a
comprovação de montagem de no mı́nimo 1 (uma) árvore natalina iluminada com altura mı́nima de 13,00
metros bem como a instalação e manutenção corretiva, de iluminação e decoração natalina em vias públicas e/
ou privadas.

Apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica expedida por pessoa jurı́dica de direito público ou
privado em nome do (s) responsável (is) técnico (s), sendo estes:
engenheiro eletricista para as instalações elétricas e também engenheiro civil ou mecânico para as instalações
de estruturas. Os atestados deverão estar acompanhados da Certidão de acervo técnico emitida pelo CREA.
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DO OBJETO

LOTE ÚNICO
SERVIÇOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. VALOR UNIT.
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01

-  PINHEIRO NATALINO COM 13,00 ME-
TROS DE ALTURA:
Instalação e montagem de uma Arvore Na-
talina com 13.00 metros de altura ilumina-
da, a estrutura desta árvore natalina deve-
rá ser formada por um arcabouço redondo
calandrado e seguir a um design de um pi-
nheiro com camadas de no mı́nimo 1,5 me-
tros. Deverá ser erguida por tubos quadra-
dos ou redondos, de aço carbono, com en-
caixes e ixações com parafusos especı́ icos
para aplicação e montagem modular, che-
gando a dimensões mı́nimas de 13.00m de
altura e aproximadamente 5.20m de diâ-
metro na base. No topo desta estrutura de
árvore  natalina  deve  ser  instalada  uma
ponteira, também confeccionada em tubos
quadrados ou redondos, de liga de alumı́-
nio ou aço carbono em designe de uma es-
trela com oito pontas em dimensão mı́ni-
ma de com 2.50m de altura, totalizando as-
sim uma árvore natalina de 13.00m de al-
tura. A Decoração e Iluminação de toda a
estrutura deve ser recoberta por conjunto
de micro lâmpadas de LEDs com nı́vel de
classe para uso externo a prova d’água e a
intempéries, na tensão de 220v, com apli-
cação de no mı́nimo 300 unidades de mi-
cro lâmpadas de led por metro quadrado
de estrutura da árvore, para que tenhamos
um resultado bem intenso e compacto lu-
minosamente. Sobre esta cobertura de mi-
cro lâmpadas de LEDs deve ser instalado
em distribuição de forma homogenia por
toda a árvore iguras luminosas bidimensi-
onais com desenho em designe de estrelas,
produzida em estrutura de barra chata de
1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com prote-
ção anticorrosiva resistente a exposição às
intempéries,  aplicação  nelas  mangueiras
luminosas de LEDs, em PVC lexı́vel extru-
sado,  de  13,00mm  de  diâmetro,  com  36

UNID. 01 R$72.300,00 R$72.300,00
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micro lâmpadas por metro,  com nı́vel  de
classe para uso externo a prova d’água e a
intempéries, na tensão de 220v.

A contratada se responsabilizará pelos cál-
culos estruturais do projeto com forneci-
mento de ARTs dos engenheiros responsá-
veis (Engenheiro Eletricista  e Engenheiro
Civil ou Mecânico). E ainda todos os insu-
mos  necessários  elétricos  e  eletrônicos
para levar a energia da rede elétrica públi-
ca, para o acionamento diário e automático
e  para  o  bom  funcionamento  da  Arvore
Natalina  devem  seguir  rigorosamente  as
Normas  Técnicas  Brasileiras  -  NBR  da
ABNT.

A ixação desta peça no solo deve ser de
forma a garantir a segurança das pessoas e
de resistir a todas as intempéries possı́veis
climáticas do local. 

02

-  PINHEIRO NATALINO COM 10,00 ME-
TROS DE ALTURA:
Instalação e montagem de uma Arvore Na-
talina com 10.00 metros de altura ilumina-
da, a estrutura desta árvore natalina deve-
rá ser formada por um arcabouço redondo
calandrado e seguir a um design de um pi-
nheiro com camadas de no mı́nimo 1,5 me-
tros. Deverá ser erguida por tubos quadra-
dos ou redondos, de aço carbono, com en-
caixes e ixações com parafusos especı́ icos
para aplicação e montagem modular, che-
gando a dimensões mı́nimas de 10.00m de
altura e aproximadamente 4.00m de diâ-
metro na base. No topo desta estrutura de
árvore  natalina  deve  ser  instalada  uma
ponteira, também confeccionada em tubos
quadrados ou redondos, de liga de alumı́-
nio ou aço carbono em designe de uma es-
trela com oito ponta em dimensão mı́nima
de com 2.50m de altura, totalizando assim
uma árvore natalina de 10.00m de altura.
A Decoração e Iluminação de toda a estru-
tura  deve  ser  recoberta  por  conjunto  de
micro lâmpadas de LEDs com nı́vel de clas-
se para uso externo a prova d’água e a in-
tempéries, na tensão de 220v, com aplica-
ção de no mı́nimo 300 unidades de micro
lâmpadas  de  led  por  metro  quadrado de
estrutura  da  árvore,  para  que  tenhamos
um resultado bem intenso e compacto lu-
minosamente. Sobre esta cobertura de mi-
cro lâmpadas de LEDs deve ser instalado
em distribuição de forma homogenia por
toda a árvore iguras luminosas bidimensi-
onais com desenho em designe de estrelas,
produzida em estrutura de barra chata de
1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com prote-

UNID. 03 R$50.633,33 R$151.899,99
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ção anticorrosiva resistente a exposição às
intempéries,  aplicação  nelas  mangueiras
luminosas de LEDs, em PVC lexı́vel extru-
sado,  de  13,00mm  de  diâmetro,  com  36
micro lâmpadas por metro,  com nı́vel  de
classe para uso externo a prova d’água e a
intempéries, na tensão de 220v.

A contratada se responsabilizará pelos cál-
culos estruturais do projeto com forneci-
mento de ARTs dos engenheiros responsá-
veis (Engenheiro Eletricista  e Engenheiro
Civil ou Mecânico). E ainda todos os insu-
mos  necessários  elétricos  e  eletrônicos
para levar a energia da rede elétrica públi-
ca, para o acionamento diário e automático
e  para  o  bom  funcionamento  da  Arvore
Natalina  devem  seguir  rigorosamente  as
Normas  Técnicas  Brasileiras  -  NBR  da
ABNT.

A ixação desta peça no solo deve ser de
forma a garantir a segurança das pessoas e
de resistir a todas as intempéries possı́veis
climáticas do local. 

03

- PRESENTE DE LED:
Montagem e Instalação de Ornamento Tri-
dimensional  Luminoso,  com  as  seguintes
especi icações:  Instalação e montagem de
ornamento  tridimensional  luminoso  em
design de Caixa de Presente com Laço, com
ou sem abertura para passagem de pesso-
as por dentro, confeccionado em aço car-
bono tipo tubo redondo de 1/2" ou tubo
quadrado de 15mm x 15mm e barra chata
1/2” x 1/8” e/ou 3/8" x 1/8" nas dimen-
sões mı́nimas de 3.50m altura 3.00m lar-
gura x 3.00m profundidade ou 3.50m altu-
ra  x  3.00m  diâmetro.  Todo  conjunto  da
peça  deve  ter  pintura  com  revestimento
anti ferrugem na cor preta. Toda a estrutu-
ra  deverá  ser  iluminada  com  preenchi-
mento  de  mini  lâmpadas  de  led  com  no
mıńimo  300  unidades  de  mini  lâmpadas
de led por metro quadrado do ornamento
com  cores  a  de inir  e  também  contorno
duplo de mangueiras luminosas de led em
todos os tubos metálicos que sustentam o
designe do ornamento. Todos os materiais
luminosos deverão ser blindados, resisten-
tes a intempéries para uso externo e tesão
220 volts.

A contratada se responsabilizará pelos cál-
culos estruturais do projeto com forneci-
mento de ARTs dos engenheiros responsá-
veis (Engenheiro Eletricista  e Engenheiro
Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da
contratada  todos  os  insumos  necessários

UNID. 04 R$15.400,00 R$61.600,00

Avenida Felicindo Lopes, n.º 238, Acaiaca - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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elétricos e eletrônicos para levar a energia
da rede elétrica pública, para o acionamen-
to diário e automático e para o bom funci-
onamento da peça, seguindo rigorosamen-
te as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da
ABNT.

A ixação desta peça junto ao solo, deve ser
feita de forma a garantir cálculos estrutu-
rais  capazes de  garantir  a  segurança das
pessoas que possam se aproximar e de re-
sistir a todas as intempéries possı́veis cli-
máticas do local.

04

- BOLA DE LED:
Montagem e Instalação de Ornamento Tri-
dimensional  Luminoso,  com  as  seguintes
especi icações:  Instalação e montagem de
ornamento  tridimensional  luminoso  em
designe  de  Bola  Natalina,  com  abertura
para passagem de pessoas por dentro, con-
feccionado em aço carbono tipo  tubo re-
dondo de 1/2" ou tubo quadrado de 15mm
x 15mm e e barra chata 1/2” x 1/8” e/ou
3/8"  x  1/8"  nas  dimensões  mı́nimas  de
3.50m altura  3.00m diâmetro.  Todo con-
junto da peça deve ter pintura com reves-
timento anti ferrugem na cor preta. Toda a
estrutura deverá ser iluminada com preen-
chimento de mini lâmpadas de led com no
mıńimo  300  unidades  de  mini  lâmpadas
de led por metro quadrado do ornamento
com  cores  a  de inir  e  também  contorno
duplo de mangueiras luminosas de led em
todos os tubos metálicos que sustentam o
designe do ornamento. Todos os materiais
luminosos deverão ser blindados, resisten-
tes a intempéries para uso externo e tesão
220 volts.

A contratada se responsabilizará pelos cál-
culos estruturais do projeto com forneci-
mento de ARTs dos engenheiros responsá-
veis (Engenheiro Eletricista  e Engenheiro
Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da
contratada  todos  os  insumos  necessários
elétricos e eletrônicos para levar a energia
da rede elétrica pública, para o acionamen-
to diário e automático e para o bom funci-
onamento da peça, seguindo rigorosamen-
te as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da
ABNT.

A ixação desta peça junto ao solo, deve ser
feita de forma a garantir cálculos estrutu-
rais  capazes de  garantir  a  segurança das
pessoas que possam se aproximar e de re-
sistir a todas as intempéries possı́veis cli-
máticas do local.

UNID. 04 R$14.900,00 R$59.600,00

05 - TÚNEL ILUMINADO: UNID. 01 R$28.783,33 R$28.783,33
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Instalação e montagem de Túnel Ilumina-
do com estrutura em alumı́nio ou aço car-
bono de tamanho 4 metros de largura por
4 metros de altura e 10 metros de compri-
mento. Toda a estrutura do teto deverá ser
iluminada  com  preenchimento  de  mini
lâmpadas de led com no mı́nimo 300 uni-
dades de mini lâmpadas de led por metro
quadrado  com  cores  a  de inir  Todos  os
materiais  luminosos  deverão  ser  blinda-
dos, resistentes a intempéries para uso ex-
terno e tesão 220 volts.

A contratada se responsabilizará pelos cál-
culos estruturais do projeto com forneci-
mento de ARTs dos engenheiros responsá-
veis (Engenheiro Eletricista  e Engenheiro
Civil ou Mecânico). E ainda é por conta da
contratada  todos  os  insumos  necessários
elétricos e eletrônicos para levar a energia
da rede elétrica pública, para o acionamen-
to diário e automático e para o bom funci-
onamento da peça, seguindo rigorosamen-
te as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da
ABNT.

A ixação desta peça junto ao solo, deve ser
feita de forma a garantir cálculos estrutu-
rais  capazes de  garantir  a  segurança das
pessoas que possam se aproximar e de re-
sistir a todas as intempéries possı́veis cli-
máticas do local.

06

-  ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA-
TALINA EM ÁRVORES NATURAIS:
Instalação e montagem de Ornamentação e
Iluminação Natalina em Arvores Naturais
em diversos logradouros do municı́pio de
Piúma. Para iluminar as Arvores Naturais,
deverão  ser  instalados  e  distribuı́das  de
forma homogênea unidades de micro lâm-
padas de led em cores a de inir divididos
em conjuntos que contenha 100 (cem) uni-
dades de micro lâmpadas cada, conectados
em série a ios de aproximadamente 7.00m
a 10.00m de comprimento,  Padrão UL, sis-
tema de conexão e acoplagem de um para
outro em tomadas com rosca para melhor
vedação  e a im de prevenir  a  entrada de
água. Os cabos elétricos que unem os dio-
dos (led) deverão ser revestidos com ma-
terial  sintético  apropriado,  na  cor  verde,
tensão  220  volts  e  consumo  máximo  de
10W por conjunto, para uso externo e blin-
dados, resistente a intempéries, instalados
e enrolados com a distribuição uniforme a
uma distância de no máximo 10 centı́me-
tro por volta nos galhos e troncos das ár-
vores naturais.  E ainda todos os insumos
necessários elétricos e eletrônicos para le-

UNID. 20 R$960,00 R$19.200,00
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var a energia da rede elétrica pública para
o acionamento diário e automático, e para
o bom funcionamento destes elementos lu-
minosos,  seguindo  as  Normas  Técnicas
Brasileira NBR da ABNT.

Obs.: as Arvores Naturais que receberão a
iluminação, serão escolhidos pela secreta-
ria contratante e apresentados a empresa
vencedora antes das instalações.

07

-  ILUMINAÇÃO  DE  ÁRVORES  E  MONU-
MENTOS – REFLETOR LED:
Iluminação  para  fachadas de prédios pú-
blicos, históricos, monumentos ou árvores
naturais em diversos logradouros do mu-
nicı́pio  com a instalação  de  re letores  de
LED de 50w, nas cores  nas  cores branca
fria, branca morna, amarela, azul, verde ou
vermelha, com nı́vel de classe para uso ex-
terno a prova d’água e  a intempéries,  na
tensão de 220v. E ainda todos os insumos
necessários elétricos e eletrônicos para le-
var a energia da rede elétrica pública para
o acionamento diário e automático, e para
o bom funcionamento destes elementos lu-
minosos,  seguindo  as  Normas  Técnicas
Brasileira NBR da ABNT.

UNID. 50 R$154,33 R$7.716,50

08

-  ILUMINAÇÃO  DE  ÁRVORES  E  MONU-
MENTOS – TUBOS SNOWLEDS:
Iluminação  para monumentos ou árvores
naturais em diversos logradouros do mu-
nicı́pio com a instalação de tubos snowleds
de no mıńimo 80cm, 220 volts, e composto
por no mı́nimo 30 leds na cor branca para
uso externo, resistente a intempéries, ins-
talados com a distribuição uniforme e pen-
duradas nos galhos e folhagens das árvo-
res naturais.  E ainda todos os insumos ne-
cessários elétricos e eletrônicos para levar
a energia da rede elétrica  pública  para o
acionamento diário e automático, e para o
bom funcionamento  destes elementos lu-
minosos,  seguindo  as  Normas  Técnicas
Brasileira NBR da ABNT. 

UNID. 200 R$83,67 R$16.734,00

09

- BONECO DE PAPAI NOEL:
Montagem e Instalação de Ornamento Tri-
dimensional em Fibra de Vidro, com as se-
guintes  especi icações:  Instalação  de  ele-
mento cênico temático em formato de Bo-
neco de Papai Noel, confeccionado em i-
bra de vidro, pintura cores realista do per-
sonagem.  Dimensões  mı́nimas  de  2.00m
altura. 

UNID. 01 R$4.666,67 R$4.666,67

Total >> R$ 422.500,49
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ANEXO 02   

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

Apresentamos  nossa proposta  para prestação  do objeto  da presente  licitação  Pregão,  na  Forma  Eletrônica
acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: 
REPRESENTANTE e CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE:

LOTE ÚNICO

Item Descrição Und. Qnt
Valor
Unit.

Valor Total

TOTAL

PREÇO: 
Deverá ser cotado, preço unitário e total 

PROPOSTA FINAL: R$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS:  A proponente  declara conhecer os  termos  do instrumento  convocatório  que rege  a
presente licitação.

VALIDADE  DA PROPOSTA COMERCIAL:  de no mı́nimo,  60 (sessenta)  dias contados  a partir  da  data  da
sessão pública do Pregão.

OBS.: Nos preços propostos deverão estar incluı́dos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução  do  objeto,   entrega  no  municı́pio,  encargos  sociais  e  inclusive  as  despesas  com materiais  e/ou
equipamentos  fornecidos,  mão  de  obra  especializada  ou  não,  fretes,  seguros  em  geral,  equipamentos
auxiliares,  ferramentas,  encargos  da  Legislação  Tributária,  Social,  Trabalhista  e  Previdenciária,  da
infortunı́stica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, en im, tudo o que for
necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação;

Local e data

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
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ANEXO 03

MINUTA DE CONTRATO 

O  MUNICÍPIO  DE  PIÚMA,  ES,  pessoa  jurı́dica  de  direito  público  interno,  com  sede  administrativa  à  Rua
Felicino  Lopes,  nº23,  Acaiaca,  Piúma/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 licitatório do Pregão Eletrônico
nº  xxx/xxxx, Processo  nº  xxxx/xxxx, conforme a Lei nº 8.666/1993, que se regerá mediante as Cláusulas e
condições que subseguem:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1  -  Contratação  de  empresa  especializada  prestação  do  serviço  de  locação,  fornecimento,  colocação,
instalação, manutenção,  conservação e retirada de objetos e enfeites luminosos natalinos, árvore-de-natal e
pinheiros luminosos, por sua própria responsabilidade técnica e operacional no municı́pio de Piúma, sendo nas
vias  públicas  e  praças  da  cidade,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste

instrumento,  com o fornecimento total  de material  e  serviços,  conforme  detalhamento  e  demais
condições constantes do Anexo 01, que integra o presente contrato para todos os ins.

1.2 -  O regime de execução contratual será  menor preço global, devendo ser realizado conforme solicitação
do requisitante, iniciada em um prazo de até  05(cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de

Serviço,  para iniciar a montagem da decoração natalina, que deverá ser concluı́da até no máximo no
dia 20 (vinte) de novembro do ano de 2021.
1.3 Perı́odo de permanência da decoração natalina será até o dia 06 (seis) de janeiro de 2022.
1.4 O perıódo de desmontagem da decoração natalina será de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir do dia 07 (sete) de janeiro de 2022. 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DOS DOCUMENTOS     INTEGRANTES  

2.1- O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o nº XXX/2021,
Processo Administrativo nº 9.901/2021, nos moldes Do Decreto nº 10.024/2019, Lei Federal n° 10.520/02 e
Lei Federal n° 8.666/93.
2.2-  Fazem parte  integrante  deste  contrato  todos  os  documentos  e instruções,  inclusive  as  propostas,  que
compõem o Pregão Eletrônico nº  XXX/2021¸ completando o presente contrato para todos os ins  de direito,
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DA     VIGÊNCIA  

3.1  – O contrato terá vigência pelo perı́odo de 05 (cinco) meses,  contados a partir de sua assinatura.
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E-mail: pregao@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-1916 – Site: www.piuma.es.gov.br

IN-CGM- 36/2015 – ANEXO VI - Página 40 de 51



Processo nº 9.801/2021

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

 CLÁUSULA QUARTA –   DO PRAZO   E LOCAIS DE DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO   E DA     FISCALIZAÇÃO  
4.1 -  O prazo para entrega  terá  inı́cio  a  partir  do recebimento  da Ordem de  Serviço emitida  pelo próprio
requisitante no prazo ixado no item 1.2 da cláusula primeira.

4.2 - A Secretaria requisitante, será responsável pela gestão e iscalização deste Contrato, em conjunto com o
Fiscal do Contrato designado, a quem caberá aprovar o (s) serviço (s) a serem entregue, bem como atestar as
notas iscais.

CLAUSULA QUINTA– DOS RECURSOS     ORÇAMENTÁRIOS  

5.1 – As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Pregão Eletrônico correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão Dotação
Natureza de
Despesa

Ficha Fonte

Secretaria                       
(especi icar)

CLÁUSULA SEXTA – DO     VALOR  

6.1O  Municı́pio  de  Piúma/ES  pagará   a   Contratada   pela prestação do objeto  o  valor  global   de  R$     (      ),
conforme relação de itens do Anexo I do Contrato.

6.2-  No preço  já  estão  incluı́dos  todos os custos e despesas  de prestação de serviços,  dentre eles,  direitos
trabalhista, encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros custos e
benefı́cios,  bem  como demais  despesas  necessárias  à  perfeita  conclusão  do  objeto  licitado que porventura
venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação de serviços.

CLAUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO     ECONÔMICO  

7.1Os preços são ixos e irreajustáveis no prazo de execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS     PARTES  

8.1  - A CONTRATADA obriga-se     a  :  

8.1.1. Executar os serviços conforme especi icações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a aloca-
ção dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensı́lios necessários, na qualidade e quantidade mı́nimas especi-
icadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

8.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ixado pelo is-
cal do contrato, os serviços efetuados em que se veri icarem vı́cios, defeitos ou incorreções resultantes da exe-
cução ou dos materiais empregados;

8.1.3.  Responsabilizar-se pelos vı́cios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qual-
quer dano causado, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, icando a Contra-
tante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o va-
lor correspondente aos danos sofridos;
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8.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em con-
formidade com as normas e determinações em vigor;

8.1.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante
de cargo em comissão ou função de con iança no órgão Contratante;

8.1.6. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela iscalização do contrato, até o dia trinta
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dı́vida Ativa da União, do Estado e do Municı́pio de Piú-
ma;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicı́lio ou sede do
contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

8.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissı́dio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, so-
ciais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especı́ ica, cuja inadimplência não transfe-
re a responsabilidade à Contratante;

8.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se veri ique no local dos serviços.

8.1.8.  Prestar  todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,  garan-
tindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução
do empreendimento.

8.1.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acor-
do com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

8.1.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los e icaz e e iciente-
mente, de acordo com os documentos e especi icações que integram este Termo de Referência, no prazo deter-
minado.

8.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as deter-
minações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de se-
gurança, higiene e disciplina.

8.1.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especi icações do memorial descritivo.

8.1.14.  Não permitir  a utilização  de qualquer trabalho do menor de dezesseis  anos,  exceto na condição  de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e quali icação exigidas na licitação;

8.1.16. Cumprir, durante todo o perı́odo de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pes-
soa com de iciência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislação, quando a contratada houver se bene iciado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de
2015.
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8.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equı́voco no dimensionamento dos quantitativos de sua pro-
posta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores pro-
vidos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta  não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,  exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de se-
gurança da Contratante;

8.1.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equi-
pamentos e utensı́lios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8.1.21. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e
atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, per-
mitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

8.1.22. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especi icações técnicas, da documentação produzida
e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, icando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contra-
tante, sob pena de multa, sem prejuı́zo das sanções civis e penais cabı́veis.

8.1.23. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, e pelo gerenciamento centralizado.

8.1.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova em-
presa que continuará a execução dos serviços. 

8.2  - A CONTRATANTE obriga-se     a  :  
8.2.1. Exigir  o cumprimento  de todas as obrigações  assumidas pela  Contratada,  de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

8.2.2. Exercer o acompanhamento e a iscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotan-
do em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados even-
tualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabı́-
veis;

8.2.3.  Noti icar  a Contratada por escrito da ocorrência  de eventuais imperfeições,  falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, ixando prazo para a sua correção, certi icando-se que as solu-
ções por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.2.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste
Termo de Referência;

8.2.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que cou-
ber.

8.2.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
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a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsáveis por ela indicados,  exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto,  tais
como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função especı́ ica para a qual o
trabalhador foi contratado; e
d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade res-
ponsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

8.2.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.2.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
Cienti icar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabı́veis quando do descumprimento das
obrigações pela Contratada;

8.2.9.  Arquivar,  entre outros  documentos,  projetos,  "as built",  especi icações técnicas,  orçamentos,  termos de
recebimento,  contratos  e  aditamentos,  relatórios  de  inspeções  técnicas  após  o  recebimento  do  serviço  e
noti icações expedidas. 

 CLÁUSULA NONA – DO     PAGAMENTO  

9.1  -  O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, de acordo com os prazos de execução estabelecidos no item.

9.2 - O primeiro pagamento se dará após a emissão da primeira nota iscal, relativa à 80% (oitenta por cento)
dos serviços contratados, posteriormente à realização da vistoria pela Secretaria de Cultura.

9.3 - O segundo pagamento se dará após a emissão da segunda nota iscal, relativa à 20% (vinte por cento) dos
serviços contratados, no prazo de trinta dias após a desmontagem total dos serviços contratados.

9.4 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

9.5 -  A  emissão  da Nota  Fiscal/Fatura será  precedida  do recebimento  de initivo  do serviço,  conforme este
Termo de Referência.

9.6 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade iscal,
constatada  por  meio  de  consulta  on-line  ao  SICAF  ou,  na  impossibilidade  de  acesso  ao  referido  Sistema,
mediante consulta aos sı́tios eletrônicos o iciais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de
1993.

9.7  -   A  CONTRATADA,  optante  pelo  Simples,  deverá  apresentar,  juntamente  com  a  nota  iscal/fatura,
declaração,  conforme  modelo  constante  do  Anexo  IV da  Instrução  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 não o faça, icará
sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

9.8 -  O setor competente para proceder o pagamento deve veri icar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;
a data da emissão;
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os dados do contrato e do órgão contratante;
o perı́odo de prestação dos serviços;
o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retenções tributárias cabı́veis.

9.9  -  Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da
despesa, o pagamento icará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

9.9.1.  Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

9.10 -  Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veri icada, sem prejuı́zo
das sanções cabı́veis, caso se constate que a Contratada:

9.10.1. não produziu os resultados acordados;
9.10.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mı́nima exigida;
9.10.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

9.11.  Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emitida  a  ordem  bancária  para
pagamento.

9.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para veri icar a manutenção das condições
de habilitação exigidas no edital. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua noti icação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo,  apresente  sua  defesa.  O  prazo  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  perı́odo,  a  critério  da
contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela iscalização da regularidade iscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.

9.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

9.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
E vedado o pagamento, a qualquer tı́tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro
societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, ica convencionado que a taxa de compensação inanceira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Indice de compensação inanceira = 0,00016438,
assim apurado: I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% 365

9.14. Os valores pagos serão correspondentes aos serviços efetivamente executados, de acordo com a demanda,
em conformidade com a tabela de preços contratada.
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 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS     PENALIDADES  
10.1 –  A  Contratada  deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital,  sujeitando-se às
penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme
o disposto:

a) advertência;
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação;
d) declaração de inidoneidade;
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.

10.2 – advertência – nos casos de:
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório;
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.

10.3 – multas – nos seguintes casos e percentuais:
10.3.1  -  Será  imposta  ao  fornecedor,  pela  autoridade  competente,  por  atraso  injusti icado  na  entrega  ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 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 centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços,  calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente,  em
caráter excepcional, e a critério do órgão 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 aplicação do disposto nas alıńeas “a” e “b” deste Item;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato.

10.3.2 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida.

10.4 - suspensão temporária de participação em licitação:
10.4.1  -  Sanção  imposta  ao  fornecedor,  impedindo-o  temporariamente  de  participar  de  licitações  e  de
contratar  com  Administração,  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.

10.5 - impedimento de licitar e contratar com a Administração:
10.5.1 -  Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, sem prejuı́zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
especi icamente nas hipóteses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude iscal.

10.6 - declaração de inidoneidade:
10.6.1  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuıźos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 6.4.1.
10.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em
função da natureza e gravidade da falta cometida.

10.7 –  As multas previstas no Item 6.3 serão descontadas,  de imediato,  do pagamento devido ou cobradas
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judicialmente, se for o caso.

10.8 – Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;

10.9 -  As  sanções  administrativas  somente  serão  aplicadas  mediante  regular  processo  administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá noti icar
o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b) A  noti icação  deverá  ocorrer  pessoalmente  ou  por  correspondência  com  aviso  de  recebimento,
indicando, no mı́nimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da
penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto
na hipótese de declaração 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 órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas
no  curso  do  processo  licitatório  e  da  vigência  do  contrato,  considerando-se  e icazes  as  noti icações
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor
do certame proferirá decisão 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;

10.10 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser
cobrados  judicialmente  ou  descontados  dos  valores  devidos  ao  licitante  contratado,  relativos  às  parcelas
efetivamente executadas do contrato;

10.11 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do
contrato,  os  valores  referentes  às  penalidades  poderão  ainda  ser  descontados  da  garantia  prestada  pela
contratada;

10.12 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA     RESCISÃO  

11.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
c) a paralisação do serviço/fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e iscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
e) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da
CONTRATANTE designado para acompanhamento e iscalização deste contrato;
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (recuperação judicial ou extrajudicial);
g) a dissolução da sociedade;
h) a  alteração  social  ou  a  modi icação  da  inalidade  ou  da  estrutura  da  CONTRATADA,  que  prejudique  a
execução deste contrato;
i) razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e,  amplo conhecimento,  justi icadas e  determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que
se refere este contrato;
j) a  supressão,  por  parte  da  CONTRATANTE  do  fornecimento,  acarretando  modi icação  do  valor  inicial
atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas partes,
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por meio de instrumento hábil.
k) atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  dos  pagamentos  devidos  pela  CONTRATANTE  decorrentes  do
fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado, à  CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
l) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste
contrato;
m) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuı́zo das sanções penais cabı́veis.

11.2 - A rescisão deste contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para CONTRATANTE;
c)     judicial, nos termos da legislação processual.

11.3 -  Os  casos de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  nos  autos  do processo,  assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS     PROCESSUAIS  

12.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos termos
do Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que deverá ser protocolado no
endereço mencionado neste Contrato.
12.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem:
12.2.1- Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos de:
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária.
b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.
12.2.2- Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas
hipóteses não previstas no Item anterior.
12.2.3- Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaração de
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisão.
12.3 – A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por noti icação pessoal ou
por correspondência com aviso de recebimento,  e por Diário O icial, no caso de não ser possıv́el localizar a
Contratada.
12.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo.
12.5 – A aplicação  das  penalidades será  decidida  pela  autoridade competente,  sendo os eventuais  recursos
delas decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito Municipal.

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA     ANTICORRUPÇÃO  

13.1 -  Para a execução 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 própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens inanceiras ou não
inanceiras  ou benefı́cios  de qualquer espécie que constituam prática ilegal  ou de corrupção,  seja de forma

direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação o icial do extrato deste contrato.

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO     FORO  

15.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Piúma-ES.
15.2 - Para irmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente contrato, em 03
(três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.

 Piúma - ES, ..... de ........... de 20___  .

_____________________
 xxxxxxxxxx 

Prefeito(a) de Piúma CONTRATANTE

_____________________ 
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome                                                                                              
Nº CPF ou RG                                                                             

Nome                                                                                             
Nº CPF ou RG                                                                             
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ANEXO 04

 APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO) 

PREGAO ELETRONICO N xxx/2021

 
Razão Social: CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 

A apresentação de ı́ndices contábeis deverá estar assinada por pro issional contábil devidamente registrado no
conselho regional de contabilidade.

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
            Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

2) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 

ISG =                      Ativo Total 
            _________________________________________________
            Passivo Circulante + Passivo Não 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 contábil – nº do CRC 

 Equivalente ao Exigı́vel a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei nº 6.404/1976, com a redação dada pela Lei nº 11.941/2009).
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Processo nº 9.801/2021

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

ANEXO 0  5  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

Declaramos  que  temos  pleno  conhecimento  de  todas  as  informações  e  das  condições  locais,  para  o

cumprimento  das obrigações,  bem como edital  e  seus ANEXOS em  que deverá  ser  executado o  serviço de

locação, fornecimento, colocação, instalação, manutenção, conservação e retirada de objetos e enfeites

luminosos natalinos, árvore-de-natal e pinheiros luminosos, por sua própria responsabilidade técnica e

operacional no município de Piúma, sendo nas vias públicas e praças da cidade, conforme condições,

quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  instrumento,  com  o  fornecimento  total  de  material  e

serviços, conforme estipulado no edital do PREGAO ELETRONICO Nº xxx/2021, nada podendo futuramente

alegar para justi icar os preços propostos.

Atenciosamente,

Local/UF, data.

_______________________________________________

Assinatura do representante legal da Empresa
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