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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º     056  /2021  
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS  

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 por  ITEM,
nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,  Lei
complementar nº 123/06 e 147/2014, Lei Municipal 2.234/2017, pelo Decreto Municipal n.º 896/2014
subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação, sob as condições estabelecidas neste ato
convocatório e anexos.  

O Pregão será realizado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 2.184 e

2.241/2021.

A  presente  licitação  destina-se  EXCLUSIVAMENTE à  participação  de  MICROEMPRESA-ME,  EMPRESA  DE
PEQUENO PORTE – EPP, quali icadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e
suas alterações, assim como em observância aos dispositivos da Lei complementar nº 147/2014. 

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. O objeto da presente licitação é a aquisição de cadeiras de rodas an íbias, conforme detalhamento e
demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital para todos os ins.

1.2. A entrega do item 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  Fornecimento
emitida pela Secretaria requisitante.

1.3. 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: 08H:00M DO DIA 09/11/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 08H:00M DO DIA 17/11/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA LIMITE PARA ESCLARECIMENTO 08H:00M DO DIA 17/11/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 07H:59M DO DIA 22/11/2021 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO 
PÚBLICA:

08H:00M DO DIA 22/11/2021 (HORARIO DE BRASILIA).

LOCAL:
www.portaldecompraspublicas.com.br

MODO DE DISPUTA ABERTO
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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 sıt́io 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:

SECRETARIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA FONTE DE RECURSO

Secretaria  de  Turismo,  Esporte  e
Lazer

000010001.2369500293.057 - 449052
Equipamento e Material Permamnente

408 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.  As propostas  apresentadas deverão  atender a todo o objeto solicitado não  sendo aceitas  propostas  de
fornecimento de itens parciais do objeto.

6.3. Não será permitida sub-contratação de empresas.

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

6.4.1. 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.

6.5.  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.

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

6.6.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurı́dicas que:

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

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

6.7.1. 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
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favorecido  previsto  na  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  mesmo  que  microempresa,  empresa  de
pequeno porte.

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

6.7.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação de inidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalı́cias;

6.7.4.  Que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da  obrigatoriedade  de
declarar ocorrências posteriores;

6.7.5.  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;

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

6.7.7. 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.  Caberá aos licitantes acompanharem todas as operações no Sistema Eletrônico, antes, durante e após as
sessões públicas do pregão, os quais serão responsáveis por quaisquer ônus decorrentes da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens e informações emitidas, bem como 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.
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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 PIÚMA
AVENIDA FELICINDO LOPES, N.º 238,  ACAIACA - PIÚMA-ES 

CEP. 29.285-000

ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/XXXX

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ___________________________ 

A/C: SETOR DE LICITAÇÕES
7.11. Caso o licitante opte por outro meio de entrega dos documentos em 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. Marca de cada item ofertado;

8.1.3.  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.
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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 pelo valor UNITARIO DO ITEM.

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.

9.8.  O intervalo  mı́nimo  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 reinıćio 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.
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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. 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:

9.22.1. Produzidos no paı́s;
9.22.2. Produzidos por empresas brasileiras;
9.22.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Paı́s;
9.22.4. 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.

9.23. 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.

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

9.23.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classi icado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a
proposta  adequada ao 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.

9.24. 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.

10.5.3.  Caso  a  compatibilidade  com as  especi icações  demandadas,  sobretudo  quanto  a  padrões  de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá
que o licitante classi icado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no
local a ser indicado e dentro de 03 (TRÊS) dias úteis contados da solicitação.

10.5.3.1.  Por  meio  de  mensagem  no  sistema,  será  divulgado  o  local  e  horário  de  realização  do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

10.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

10.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justi icativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especi icações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.

10.5.3.4.  Se  a(s)  amostra(s)  apresentada(s)  pelo  primeiro  classi icado  não  for(em)  aceita(s),  o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classi icado. Seguir-se-
á com a veri icação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a veri icação de uma que atenda às
especi icações constantes no Termo de Referência. 

10.5.3.5.  Os  exemplares  colocados  à  disposição  da Administração  serão  tratados  como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando
direito a ressarcimento.

10.5.3.6.  Após  a  divulgação  do  resultado  inal  da  licitação,  as  amostras  entregues  deverão  ser
recolhidas  pelos  licitantes  no  prazo  de 10 (DEZ)  dias,  após  o  qual  poderão  ser  descartadas  pela
Administração, sem direito a ressarcimento.

10.5.3.7.  Os  licitantes  deverão  colocar  à  disposição  da  Administração  todas  as  condições
indispensáveis  à  realização  de  testes  e  fornecer,  sem  ônus,  os  manuais  impressos  em  lı́ngua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

10.6.  Se  a  proposta  ou  lance  vencedor  for  desclassi icado,  a  Pregoeira  examinará  a  proposta  ou  lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classi 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.
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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.

11.1.2. 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.

11.1.3. 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.

11.13.1.  - 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.

11.1.4.  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. 

11.14.1. 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;

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
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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
perıódo, 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.

11.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1 - Comprovação de aptidão para fornecer o objeto ora licitado, mediante apresentação de declaração
irmada por pessoas jurı́dicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da

mesma para fornecer objeto  compatı́vel com o da presente licitação.
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11.4.1.1 -  O (s) atestado (s) deve (m) ser emitido (s) preferencialmente em papel timbrado da empresa
contratante,  assinado por seu representante legal,  discriminando o teor da contratação e os dados da
empresa contratada;

11.4.1.2.  -   O  Municı́pio  de  Piúma  poderá  promover  diligências  para  averiguar  a  veracidade  das
informações  constantes  nos  documentos  apresentados,  caso  julgue  necessário,  estando  sujeita  à
inabilitação a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe
de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.

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.

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.

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;
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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.

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.
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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 -  Fundamentado pelo § 4º art. 62 da Lei 8.666/93, o “termo de contrato”  poderá ser substituído
por Autorização de Fornecimento que deverá ser emitida pela secretaria requisitante.

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

16.3 - 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.

16.4 - 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.

16.4.1 -  Caso o LICITANTE VENCEDOR retirar pessoalmente a Ordem de fornecimento,  o documento se
dará como recebido na data da retirada.

16.5 -  Deverá ainda estar, o LICITANTE VENCEDOR, em dia com as mesmas entidades previstas no Item 11
deste Edital.

16.6 -  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.

16.7 - A Ordem de fornecimento poderá ser cancelada pela Administração:
 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;
 amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE,
 judicialmente, nos termos da legislação.

  17 - DO CONTRATO  
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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 nota iscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento do 
Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que deverá receber o Bem ou Serviços nas 
condições aqui estabelecidas.
18.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.
18.3. A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 dias do atesto do
recebimento.
18.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento.
18.5. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por
ela indicada ou por meio de ordem bancária para agamento de faturas com código de barras, uma vez satisfei-
tas as condições estabelecidas no Edital. 
18.6. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a
CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no
que se refere às retenções tributárias. 
18.7. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota iscal/fatura, declara-
ção, 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 reten-
ção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 
18.8. A nota iscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para reti icação e reapresentação,
interrompendo-se a contagem do prazo ixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a
partir de sua reapresentação. 
18.9. O pagamento ica condicionado à prova de regularidade iscal com as fazendas nacional, estadual e muni-
cipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).
18.10. A atualização inanceira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite
ixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

18.11. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utiliza-
ção da seguinte fórmula:
EM = N x VP x I 
18.12. Onde: 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, assim apurado:
18.13. I = (TX/100) /365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Indice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de 
Geogra ia e Estatı́stica - IBGE.

19 –  DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
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19.1.  O preço cotado será ixo e irreajustável

20 - DAS PENALIDADES

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;
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 alı́neas “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 prejuı́zos 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
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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;

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 –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

21.4.  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.

21.5.  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.
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21.6. A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurı́dico vigente.

21.7. O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a im de almejar proposta
mais vantajosa para a Administração.

21.8. 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.

21.9. 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 de Contrato

 

Piúma/ES, 08 de novembro  de 2021.

Fernanda da Silva P. Parente 
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA - TR
Nº 29/2021

DATA: 28/09/2021

VALIDADE DESTE TERMO

Este termo só terá validade se for acompanhado do pedido inicial para:
- Aquisição de Materiais permanente;

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER 

2 – DO OBJETO

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PROCESSO A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS ANFÍBIAS   PARA O PROGRAMA  PRAIA ACESSÍVEL, CUJA

FINALIDADE E DISPONIBILIZAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA A OPORTUNIDADE DE USUFRUIR DO BANHO DE MAR NA ORLA DE PIUMA EM

CADEIRAS ADAPTADAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DESTE TERMO. 

3 – DA JUSTIFICATIVA
Considerando que no perı́odo de verão o Municı́pio de Piúma é um dos destinos turı́sticos mais procurados do estado do
Espı́rito Santo;  

Considerando que nesta temporada o municı́pio recebe em torno de 20.000 mil turistas e visitantes que vem ao balneário
em busca de lazer, entretenimento, descanso, especialmente do banho de mar;

Curtir uma praia é tudo de bom, sentir a brisa do mar, tomar um banho na água salgada e relaxar na areia renovam as ener-
gias. E isso deve ser um direito para todos, a inal, as praias são públicas. 

Ocorre que os cadeirantes sempre tiveram mais di iculdade para ir à praia, pois a cadeira de rodas não consegue andar na
areia.

Pensando nesse público a SEMTEL motivou-se a realizar o “Programa Praia Acessível” com o objetivo de oportunizar os
munı́cipes e turistas com de iciência (PCD) ou mobilidade reduzida, temporária ou permanente o acesso as praias utili-
zando-se das cadeiras anfı́bias.

Essa iniciativa permite potencializar o turismo através deste diferencial, impactando diretamente na qualidade de vida e na
inclusão social das pessoas com de iciência. As cadeiras anfı́bias vão permitir que mais pessoas tenham acesso as praias da
cidade, desfrutando do que ha de melhor no balneário de Piúma. Além do que o turismo acessı́vel é um fator de importante
relevância para o desenvolvimento local trazendo vantagens econômicas e sociais. 

As cadeiras utilizadas são chamadas de “anfı́bias”, por serem fabricadas com pneu especial que permite superar a di iculda-
de da areia e também não afundam dentro da água. A altura dela é compatı́vel com a possibilidade do usuário sentir a água,
numa profundidade do mar não perigosa. Existe facilidade na transferência da cadeira de rodas para a cadeira anfı́bia por-
que os braços são removı́veis. 

Considerando que a acessibilidade é fundamental para a inclusão social, para o desenvolvimento do setor turı́stico e os be-
nefı́cios que a cadeira anfı́bia traz para as pessoas com de iciência. 

Diante do exposto e, para que possamos viabilizar o “Programa Praia Acessível” com a inalidade de atender ao público
especı́ ico e prioritário, faz-se necessário a aquisição das cadeiras anfı́bias que serão disponibilizadas em alguns pontos na

Avenida Felicindo Lopes, n.º 238, Acaiaca - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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Orla do Municıṕio de Piúma.  

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão Classi icação Funcional
Natureza 

da 
Despesa

Ficha
Fonte 

de 
Recurso

Secretaria  de  Turismo,
Esporte e Lazer 000010001.2369500293.057 

449052 
Equipamento e Material

Permanente
408 1001/1530

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Conforme planilha do ANEXO I, deste Termo de Referência.

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

A entrega dos bens deverá ser no Almoxarifado Central – Av. Felecindo Lopes, 23 – Acaiaca – Piúma - ES, deste Municí-
pio, que deverá ser acompanhada pelo iscal responsável pelo recebimento dos mesmos devidamente nomeado através da
portaria que segue anexo.

Os objetos somente serão recebidos se acompanhados do documento iscal pertinente, emitido nos valores e descrições in-
dicados na Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

O requisitante rejeitará o fornecimento que estiver em desacordo com este termo e a respectiva Nota de Empenho.

O objeto, mesmo depois de aceito, ica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de vı́cios, má fé por
parte da Contratada, condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de valida-
de, que comprometam a integridade do bem.

7 – DO PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo de entrega de será de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento  
8 – DA GARANTIA

8.1. A empresa vencedora dará plena e total garantia dos produtos fornecidos pelo prazo mı́nimo de 12 (doze) meses, a
contar da data da entrega e aceite da PREFEITURA, responsabilizando-se,  dentro desse prazo, por qualquer defeito de
fabricação e funcionamento, sem que isso acarrete a cobrança de qualquer custo adicional para o municı́pio de Piúma/ES. 

8.2. No caso de irregularidade ou defeito no equipamento durante o perı́odo de garantia, a empresa vencedora se obriga a
efetuar a reposição imediata do elemento defeituoso, sem qualquer ônus para a PREFEITURA. O prazo para conserto do
equipamento  durante  o  perı́odo  de  garantia  será  de  até  05  (cinco)  dias  corridos,  a  contar  da  noti icação  feita  pela
PREFEITURA.

8.3.  Durante  o  perı́odo  de  garantia,  a  empresa  vencedora  será  a  responsável  pela  solução  de  quaisquer  problemas
provenientes  de  erros  e/ou  omissões,  mesmo  aqueles  decorrentes  de  falhas  na  concepção,  matéria  prima,  fabricação,
inspeção, embalagens e transportes. Excluir-se-ão, entretanto,  os danos ou defeitos decorrentes de uso inapropriado do
equipamento ou in luências externas de terceiros, não imputáveis à empresa vencedora; 

8.4.  As  peças  que,  porventura,  tiverem  que  ser  substituı́das  durante  o  reparo  do  produto  dani icado,  deverão  ser
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substituı́das por peças genuı́nas e possuir garantia de, no mı́nimo 1 (um) ano, a partir de sua instalação. 

8.5. O produto fornecido pela licitante vencedora deverá atender às exigências de todas as normas vigentes, de acordo com
a legislação em vigor.

9 – DA VIGÊNCIA

60 (sessenta) dias

10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
O acompanhamento da execução dos serviços será realizado pelo servidor  AGERSON GOMES BOURGUIGNON MAT. 8541
que será o iscal do contrato, para acompanhamento e iscalização dos serviços contratados.

11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR

Conforme   Anexo I 

12 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

Conforme o artigo 73 da Lei 8.666/93, executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior veri icação da conformidade do material com a especi icação. 

b) de initivamente, após a veri icação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

A entrega será realizada de acordo com a Ordem de Fornecimento emitida total, dentro do prazo estipulado.

Os bens deverão ser recebidos provisoriamente com a conferência da quantidade solicitada/entregue e constante na nota
iscal, e o recebimento de initivo, será feito no prazo de 5 dias a contar do recebimento provisório, com a análise se todos os

materiais estão em perfeitas condições de utilização. 

Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto comprado ou com qualquer diferença das exigências
e propostas contidas na licitação.

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Fornecer o objeto conforme especi icado, sempre da melhor qualidade, bem como, a solucionar qualquer defeito que
ocorra resultante de má qualidade; 
b) Cumprir as condições e prazos contidos no presente Termo de Referência; 
c) Providenciar a imediata correção das de iciências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto aos itens fornecidos, nos
termos deste Anexo; 
d) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as especi ica-
ções constantes da proposta de preços, as disposições do instrumento convocatório e seus anexos, a boa técnica, as le-
gislações e normas pertinentes; 
e) Ressarcir os eventuais prejuı́zos causados ao órgão e/ou terceiros, provocados por ine iciência ou irregularidades
cometidas na execução dos serviços contratados; 
f) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transportes, encargos sociais, is-
cais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas
aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços contratados; 
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g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a iscalização dos serviços pela SEMCULT. 
h) Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados. 
i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se izerem em até 25% (vinte e cinco
por cento), do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade com o artigo 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.
a. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, conforme artigo 65 parág-
rafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

        J) Comunicar à SEMCULT no prazo mı́nimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do fornecimento na data especi icada, 

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário.
 Veri icar minuciosamente, no prazo ixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especi ica-

ções constantes do Edital e da proposta, para ins de aceitação e recebimentos de initivos.
 Acompanhar e iscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designa-

do no item 10.
 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

15 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

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

16 – DO PAGAMENTO
 A nota iscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento do Bem ou

Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que deverá receber o Bem ou Serviços nas condições
aqui estabelecidas.

 Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.
 A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 dias do atesto do recebi-

mento.
 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento.
 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta-corrente por ela indi-

cada ou por meio de ordem bancária para 
 Pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital. 
 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a CON-

TRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se re-
fere às retenções tributárias. 

 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota iscal/fatura, declaração, confor-
me 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. 

 A nota iscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para reti icação e reapresentação, interrom-
pendo-se a contagem do prazo ixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a partir de
sua reapresentação. 

 O pagamento ica condicionado à prova de regularidade iscal com as fazendas nacional, estadual e municipal, além
da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).

 A atualização inanceira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

 forma para o atraso. E devida desde a data limite ixada no CONTRATO para o pagamento até a data corresponden-
te ao efetivo pagamento da parcela. 

 Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização da se-
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guinte fórmula:
EM = N x VP x I 

 Onde: EM = Encargos moratórios; / N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paga-
mento; / VP = Valor da parcela a ser paga; / I = Indice de compensação inanceira, assim apurado: 

 I = (TX/100) /365
 TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Indice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geo-

gra ia e Estatı́stica - IBGE.

17 – DA MODALIDADE OU DISPENSA

[ X  ] – PREGAO ELETRONICO

18 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES
A Prefeitura Municipal de Piúma efetuará o pagamento à empresa prestadora do serviço em até 30 (trinta) dias contados da
apresentação da Nota Fiscal (NF) correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada a anteci-
pação de pagamento, para cada faturamento.
Registra-se que a PMP poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer tı́tulo lhe forem devidas pela empresa.
Os preços serão ixos e irreajustáveis.
O pagamento somente será efetuado mediante a prova de regularidades com a Fazenda Federal, Estadual do domi-
cílio ou sede da Empresa e Municipal, através de certidões expedidas pelos órgão competentes, que estejam dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão, bem como prova de situação regular perante o Fundo de Garan-
tia por Temo de Serviço - FGTS, através da apresentação do CRF – Certi icado de Regularidade do FGTS e prova de
situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, através de apresentação da CND – Certi-
dão Negativa de Débitos.
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ANEXO I.A – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E VALOR ESTIMADO 

Observação: para elaboração das propostas, devem ser levadas em consideração as quantidades e descrições deste 
anexo.

Os produtos oferecidos deverão atender plenamente as seguintes especi icações, atentando-se para o fato de que são espe-
ci icações mı́nimas, ou seja, equipamentos, software e cartões com melhores especi icações e mais funções do que as abaixo 
listadas são válidos: 

ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL

01 4727

CADEIRA DE RODAS ANFÍBIA
Construída em liga alumínio aeronáutico 
temperado;
Pintura epóxi;
Estofamento 100% nylon acolchoado com
almofada de alta densidade incorporada 
resistente;
Estrutura dobrável em “L” com sistema de
fechamento com articuladores; 
Rodas traseiras nylon de 16 X 8” in láveis,
 raiadas com protetores de roda; Rodas 
dianteiras de 6* maciças, com garfo de 
alumı́nio; Aro de impulso de alumı́nio 
 pintura epóxi; 
Sistema de desmontagem rápida “quick 
release” nas quatro rodas; 
Freios bilaterais; 
Protetor lateral de roupas em nylon com 
abas; Protetor de raios; 
Pedal removı́vel com sistema “swingaway”; 
Encosto com ajuste de ângulo em 4 
posições; 
Larguras do assento: 42 cm 
Profundidades do assento: 50 cm
Altura do encosto: 46 cm
Largura total: 70 cm 
Apoio de braço escamoteável com 
espuma de proteção
Cor: Azul 

UND 06 4.373,61 26.241,66

Valor total do item R$ 26.241,66 (vinte e seis mil e duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)

O VALOR TOTAL ESTIMADO É DE R$ 26.241,66 (vinte e seis mil e duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis
centavos)
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ANEXO 02   

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

Apresentamos  nossa proposta  para aquisição  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, TELEFONE e E-MAIL:

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. VALOR 
UNITARIO

R$

VALOR
TOTAL R$

MARCA/MODELO

OBS.: SEGUIR SEQUENCIA DE ITENS CASO FOR NECESSÁRIO. EX.: ITEM 1, ITEM 2 ...... 

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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E-mail: pregao@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-1916 – Site: www.piuma.es.gov.br

 Página 24 de 32

Processo nº 9.336/2021

Fls: _______________



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

ANEXO 03

MINUTA DE CONTRATO  Nº _____/202__

O  MUNICÍPIO  DE  PIÚMA,  ES,  pessoa  jurı́dica  de  direito  público  interno,  com  sede  administrativa  à  Rua
Felicino  Lopes,  nº238,  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 E DO REGIME DE     EXECUÇÃO  

1.1 -  Constitui objeto do  presente  processo a  aquisição de cadeiras de rodas an íbias para o programa
praia  acessı́vel,  cuja  inalidade  é  disponibilizar  às  pessoas  com de iciência  a  oportunidade  de  usufruir  do
banho de mar na orla de Piúma em cadeiras adaptadas, conforme detalhamento e demais condições constantes
do Anexo 01, que integra o presente contrato para todos os ins.

1.2 – O fornecimento do(s) produto(s) será conforme solicitação da Secretaria de  requisitante, devendo ser
efetuada em  um  prazo  Máximo  de até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data de recebimento da
Ordem  de  Fornecimento  para  entregar  ds  itens conforme  especi icações,  quantitativos  e  demais  critérios
contidos no Anexo I deste contrato.

 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 xxx/xxxx   , nos moldes da Lei Federal n° 10.520/02 e Lei Federal n°
8666/93.

2.2-  Fazem parte  integrante  deste  contrato  todos  os  documentos  e  instruções,  inclusive  as  propostas,  que
compõem o Pregão Eletrônico nº     /20   _¸ 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 60(sessenta)  dias, contados a partir  de sua assinatura,
icando sua e icácia condicionada à publicação resumida do instrumento na Imprensa O icial.
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CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO   FORNECIMENTO   E DA     FISCALIZAÇÃO  

4.1- O prazo para entrega terá inı́cio a partir do recebimento da Ordem de fornecimento emitida pela própria
Secretaria 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) produto (s) a serem entregue, bem como atestar as
notas iscais.

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)

6.1- O Municı́pio  de  Piúma/ES  pagará   a   Contratada   pela   entrega   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, dentre eles, impostos, taxas, direitos trabalhistas,
encargos  sociais,  seguros  e  transporte,  necessárias  à  perfeita  conclusão  do  objeto  licitado,  que porventura
venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado.

6.3 - O preço contratado é ixo e irreajustável.

7.1.      A   CONTRATANTE   obriga-se     a:  

7.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário.
7.1.2.  Veri icar minuciosamente, no prazo ixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especi icações constantes do Edital e da proposta, para ins de aceitação e recebimento de initivos.
7.1.3. Acompanhar e iscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado.
7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7.2.    A   CONTRATADA   obriga-se     a:  

7.2.1. Fornecer o objeto conforme especi icado, sempre da melhor qualidade, bem como, a solucionar qualquer
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defeito que ocorra resultante de má qualidade;

7.2.2.Cumprir as condições e prazos contidos no presente Termo de Referência; 
7.23. Providenciar a imediata correção das de iciências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto aos itens forne-
cidos, nos termos deste Anexo; 
7.2.4. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as
especi icações constantes da proposta de preços, as disposições do instrumento convocatório e seus anexos, a
boa técnica, as legislações e normas pertinentes; 
7.2.5. Ressarcir os eventuais prejuı́zos causados ao órgão e/ou terceiros, provocados por ine iciência ou irregu-
laridades cometidas na execução dos serviços contratados; 
7.2.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transportes, encargos
sociais, iscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas
que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços contratados; 
7.2.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a iscalização dos serviços pela SEM-
TEL. 
7.2.8. Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados. 
7.2.9. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se izerem em até 25% (vin-
te e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade com o artigo 65, parágrafo 1º da
Lei nº 8.666/93. a. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior,
conforme artigo 65 parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 
7.2.10. Comunicar à SEMTEL no prazo mı́nimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do fornecimento na data especi icada.
7.2.11. Manter, durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e quali icação exigidas na licita-
ção.

CLÁUSULA   OITAVA   – DO     PAGAMENTO  

8.1- A nota iscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento do
Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que deverá receber o Bem ou Serviços nas
condições aqui estabelecidas.

8.2 - Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.

8.3 - A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 dias do atesto do
recebimento.

8.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento.

8.5 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por
ela  indicada  ou  por  meio  de  ordem  bancária  para  pagamento  de  faturas  com  código  de  barras,  uma  vez
satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.

8.6 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a
CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no
que se refere às retenções tributárias.

8.7 - 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
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imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

8.8 -  A nota iscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para reti icação e reapresentação,
interrompendo-se a contagem do prazo ixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a
partir de sua reapresentação.

8.9  -  O  pagamento  ica  condicionado  à  prova  de  regularidade  iscal  com  as  fazendas  nacional,  estadual  e
municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT)

8.10 - A atualização inanceira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite
ixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

8.11 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização
da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I 

Onde: 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, assim apurado:

I = (TX/100) /365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Indice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de
Geogra ia e Estatı́stica - IBGE. 

Parágrafo único  –  Para efeito  de  pagamento  a contratada  deverá  apresentar  as  notas  iscais  devidamente
atestada   pela   (s)   Secretária   (s)   requisitante   (s),   juntamente   com   o   atesto   do   servidor   Sr.
xxxxxxxxxxxxxx, designado pela Secretaria para iscal do contrato.

CLÁUSULA   NONA   - DAS     PENALIDADES  

9.1–  A  Contratada  que não  cumprir  integralmente  as obrigações  assumidas,  garantido o contraditório  e a
ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções:

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.

9.1.1 - As sanções previstas nas alı́neas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a da
alı́nea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
– advertência – nos casos de:
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório;
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.

– Multas – nos seguintes casos e percentuais:
9.1.2 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injusti icado na entrega ou execução
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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 alı́neas “a” e “b” deste Item;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato.

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

9.4  - Suspensão temporária de participação em licitação: 

9.4.1 - 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.

9.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:
9.51. - 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.

9.6 - declaração de inidoneidade:

9.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação,
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 prejuı́zos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 9.4.1.

9.6.2- A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em
função da natureza e gravidade da falta cometida.

9.7–  As  multas  previstas  no  Item  9.3  serão  descontadas,  de  imediato,  do  pagamento  devido  ou  cobradas
judicialmente, se for o caso.

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

9.9. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Municı́pio de Piúma após a devida noti icação e o
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;

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;
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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;

9.10.  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;

9.11.  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;

9.12. 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.

9.13.  A  noti icação  deverá  ocorrer  pessoalmente,  por  correspondência  com  aviso  de  recebimento  ou  por
publicação no Diário O icial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

9.14. O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata de Registro de Preços e/ou
quando sofre as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002

 CLÁUSULA DÉCIMA  - DA     RESCISÃO  

10.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
c) a paralisação do serviço, 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,
por meio de instrumento hábil.
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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.

10.2.- 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.

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

 CLÁUSULA DÉCIMA   PRIMEIRA   – DOS RECURSOS     PROCESSUAIS  

11.1 - 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.

11.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem:
11.2.1- 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.

11.2.1 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas
hipóteses não previstas no Item anterior.

11.2.2 - 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.

11.3 – 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  possı́vel  localizar a
Contratada.

11.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo.

11.5 – 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   SEGUNDA   - DA     ANTICORRUPÇÃO  
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12.1 -  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.

CLÁUSULA DÉCIMA   TERCEIRA   – DA PUBLICAÇÃO  

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

 CLÁUSULA DÉCIMA   QUARTA   - DO     FORO  

14.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Piúma-ES

14.2 - 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___  .

Testemunhas:

1- ____________________________________

2- ____________________________________
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_____________________
Prefeito de Piúma 
CONTRATANTE

_____________________ 
CONTRATADA


