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

Processo: 9.899/2021

Fls. __________

ID CidadES:   2022.056E0700001.02.0003  

 EDITAL   DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º     0  04  /202  2  
  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, para Registro de Preços 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 2.324/2021 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.

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 MATERIAL ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL ,
CONFORME  ESPECIFICAÇÕES  MÍNIMAS  CONSTANTES  NO  DESCRITIVO  DOS  MATERIAIS”, conforme
detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital para todos os ins.

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

1.3  –  Caberá  as  Secretarias  requisitantes,  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:30M DO DIA 27/01/2022 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 08H:30M DO DIA 03/02/2022 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA LIMITE PARA ESCLARECIMENTO: 08H:30M DO DIA 03/02/2022 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08H:29M DO DIA 08/02/2022 (HORARIO DE BRASILIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA:

08H:30M DO DIA 08/02/2022 (HORARIO DE BRASILIA).

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
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MODO DE DISPUTA ABERTO

3 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
3.2.  A  impugnação  deverá  ser  enviada exclusivamente por  meio  eletrônico,  em campo próprio  do Sistema
Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
3.4. Acolhida a impugnação, será de inida e publicada nova data para a realização do certame.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (três)  dias úteis anteriores  à  data designada para abertura  da sessão  pública,  exclusivamente por meio
eletrônico  via  internet,  em campo  próprio  do  Sistema  Portal  de  Compras  Públicas  no  endereço  eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br  .  
3.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsı́dios formais aos responsáveis pela elaboração de Termo
de Referência.
3.7.  As impugnações  não possuem efeito  suspensivo,  contudo,  pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal  efeito,  em
caráter excepcional, mediante justi icativa nos autos.
3.8. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implica na
aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.
3.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serão cadastradas no sı́tio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.
3.10.  Não  serão  conhecidas  as  impugnações  apresentadas  após  o  respectivo  prazo  legal  ou,  no  caso  de
empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identi icado no processo
para responder pela proponente.
3.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser irmada por sócio, pessoa designada para a
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato  social  e  suas  posteriores  alterações,  se  houver,  do  ato  de  designação  do  administrador,  ou  de
procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

4- DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas  decorrentes  da execução  do objeto  desta Licitação,  na modalidade de Pregão eletrônico,
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA FONTE DE RECURSO

Secretaria de Educação (Fundamental) 000007001.1236100122.028 – 339032
Material, Bem ou Serviço p/ Distr. gratuita

200 1111/1120/1113

Secretaria de Educação (Creches) 000007001.1236500122.032 – 339032
Material, Bem ou Serviço p/ Distr. gratuita

255 1111

Secretaria de Educação (EJA) 000007001.1236500122.037 – 339032
Material, Bem ou Serviço p/ Distr. gratuita

258 1111

5 – DO CREDENCIAMENTO
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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.

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

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classi icação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
7.7.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classi icado somente serão
disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
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7.8.  Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares,  após o julgamento da Proposta,
estes deverão ser apresentados no prazo de inido, e após solicitação da pregoeira no sistema eletrônico.
7.9. Os originais ou as cópias autenticadas dos documentos remetidos de forma eletrônica poderão ser exigidos
pela  Pregoeira,  no  caso  de  existência  de  quaisquer  dúvidas  ou  havendo  necessidade  de  realização  de
diligências, ocasião em que será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para encaminhamento dos mesmos.
7.10. Quando solicitada a apresentação de originais ou cópias autenticadas, nos termos do parágrafo anterior,
será considerado atendido o prazo de entrega na data da postagem, desde que a licitante utilize a ferramenta
SEDEX, com o respectivo registro e envio do código de rastreamento à Pregoeira, endereço abaixo indicado,
contendo as seguintes indicações no seu anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
AVENIDA FELICINDO LOPES, N.º 238, ACAIACA - PIÚMA-ES 

CEP. 29.285-000

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

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ___________________________ 

A/C: SETOR DE LICITAÇÕES
7.11. Caso o licitante opte por outro meio de entrega dos documentos em questão, será considerado atendido o 
prazo na data do efetivo recebimento.

8 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

8.1.  O  LICITANTE  DEVERA  ENVIAR  SUA  PROPOSTA  MEDIANTE  O  PREENCHIMENTO,  NO  SISTEMA
ELETRONICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

8.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

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

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

8.3.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos  previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou serviços.

8.4. Os  preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na  etapa  de  lances,  serão  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

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

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos, conforme previsto no anexo I – A ao Edital.

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
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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.  A desclassi icação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

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

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

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

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

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

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

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

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$  0,02(DOIS
CENTAVOS).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.

9.24. A melhor classi icada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate,  obrigatoriamente  em  valor  inferior  ao  da  primeira  colocada,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

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

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

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

9.27.1. Produzidos no paı́s;
9.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;
9.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Paı́s;
9.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com de iciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.

9.28. 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.
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. 
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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.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINAL

11.1. - 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.

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

11.2. 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.

11.3.  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.

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

12 – DA HABILITAÇÃO

12.1.  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.

12.1.2.  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.

12.1.3. 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.

12.13.1. - 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.

12.1.4.  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. 

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

12.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações (ou última
alteração  consolidada)  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
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.

12.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurı́dica do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ/MF);
b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os seguintes documentos,
válidos na data de realização da licitação:

b.1) Certidão  de  regularidade  de  débitos  relativos  à  Tributos  Federais  e  à  Dı́vida  Ativa  da  União,
expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
b.2) Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o licitante;
b.3) Certidão de regularidade com a Fazenda do Municı́pio onde for sediado o licitante.

c) Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com validade na data de
realização da licitação.
d) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão  de regularidade  de débitos  trabalhistas,  nos  termos  do  Tı́tulo  VII-A da Consolidação  das  Leis  do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

Observação: Serão aceitas certidões de regularidade iscal e/ou trabalhista positiva com efeitos de 
negativa.

§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por ilial da licitante, os documentos exigidos neste Item
também  deverão  ser  apresentados  pela  ilial  executora  do  contrato,  sem  prejuı́zo  para  a  exigência  de
apresentação dos documentos relativos à sua matriz.

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

12.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.4.1  - Comprovação  de  aptidão  através  de  ATESTADO  CAPACIDADE  TÉCNICA que  seja  pertinente  e
compatıv́el,  nos  moldes do Art.30,   II,  da Lei nº8.666/9, mediante apresentação de declaração irmada por
pessoas jurı́dicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da mesma para
proceder a prestação dos serviços, do objeto ora licitado. 

12.4.1.1  -  O  (s)  atestado  (s)  deve  (m)  ser  emitido  (s)  pela  empresa  contratante,  assinado  por  seu
representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada;

12.4.1.2. -   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.

12.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
12.5.1. 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.
12.5.1.1. Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo de validade, prevalecerá o prazo
de validade nela estipulado.

13 –  DOS RECURSOS

13.1. Declarado o arrematante 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 ao Pregoeiro 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 o Pregoeiro 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.
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14 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
14.1.2.  Quando  houver  erro  na  aceitação  do  preço  melhor  classi icado  ou  quando  o  licitante  declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização iscal
e  trabalhista,  nos  termos  do  art.  43,  §1º  da  LC  nº  123/2006.  Nessas  hipóteses,  serão  adotados  os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

16. DO REGISTRO DE PREÇOS

16.1 – Após a homologação da presente licitação, será assinada Ata de Registro de Preços entre as partes, com
validade  de  12  (doze)  meses,  contado  do  dia  posterior  à  data  de  sua  publicação  no  Diário  O icial  ou
instrumento equivalente, vedada a sua prorrogação.

16.2 –  A partir da convocação,  que se dará  por e-mail  ou por Carta com AR - AVISO DE RECEBIMENTO, a
proponente  terá  até  5  (cinco)  dias  úteis  para  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  podendo  o  prazo  ser
prorrogado  uma  vez,  por  igual  perı́odo,  quando  solicitado  pelo  fornecedor  e  desde  que  ocorra  motivo
justi icado aceito pela administração.

16.3 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de
preços ou recusar-se a receber a ordem de fornecimento emitida pelo órgão requisitante do material, deixar de
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto,  não mantiver a proposta,  falhar ou fraudar na execução  do contrato,  comportar-se de modo
inidôneo, izer declaração falsa ou cometer fraude iscal, garantido o direito à ampla defesa, icará impedido de
licitar e de contratar com o Municı́pio de Piúma, sem prejuı́zo das multas ixadas neste edital e das demais
cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.4 – estimativa de quantidades:

16.4.1 -  A estimativa de consumo mı́nimo e máximo, bem como a quantidade mı́nima a ser cotada por cada
licitante, obedecerá ao disposto no Termo de Referência.

16.4.2  - A  existência  de  preços  registrados  não  obrigará  a  Administração  a  irmar  contratações  que deles
poderão advir, facultada a realização de licitação especı́ ica ou a contratação direta para a aquisição pretendida
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nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao bene iciário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

16.5 – dos órgãos participantes do pregão para registro de preços:

16.5.1 –  A Secretaria de  Educação será responsável  pelo gerenciamento,  orientação e controle do presente
sistema de registro de preços.

16.6 – da adesão à ata de registro de preço:

16.6.1 - Fica facultada a adesão de outros órgãos ou entidades interessadas no presente sistema de registro de
preços,  durante  a  sua  vigência,  desde  que  autorizado  pelo  órgão  gerenciador  indicado  no  item  16.5.1  e
mediante  aceitação  de  fornecimento  pelo  licitante  bene iciário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  tudo  em
conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 21 do Decreto Municipal nº. 2.324/2021.

16.7 – do cadastro de reserva:

16.7.1 – Será incluıd́o, na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classi icação do certame, excluı́do
o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art.
3º da Lei nº 8.666/93.

16.7.2 – A habilitação dos fornecedores/prestadores de serviço que comporão o cadastro de reserva a que se
refere o item 16.7.1 será efetuada nas seguintes hipóteses:

a) quando  o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos;
b) quando ocorrer pelo fornecedor/prestador de serviço o descumprimento das condições estabelecidas na ata
de registro de preços;
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justi icativa aceitável;
d) não  aceitar  reduzir  o seu preço  registrado,  na  hipótese  deste  se tornar superior àqueles  praticados no
mercado; 
e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei
nº 10.520, de 2002; ou
f) quando o fornecedor requerer o aumento dos preços registrados, na hipótese destes se tornarem inferiores
aqueles praticados no mercado.

17. DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA

17.1 -  Fundamentado pelo § 4º art. 62 da Lei 8.666/93, o “termo de contrato”  será   substituído por
Autorização de Fornecimento que deverá ser emitida pela secretaria requisitante.
17.2  -  O  resultado  de  julgamento  será  submetido  à  autoridade  competente  para  adjudicação  e  posterior
homologação.
17.3 - Homologada a licitação pela autoridade competente e publicado o seu resultado, a Secretaria solicitante,
após  a  assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  sua  devida  publicação,  emitirá,  de  acordo  com  suas
necessidades, a Ordem de  Fornecimento/Serviços, visando à execução do objeto licitado.
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17.4 - O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para con irmar o recebimento da Ordem de
Serviços, 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 Serviços pela Administração.

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

17.5 -  Deverá ainda estar, o LICITANTE VENCEDOR, em dia com as mesmas entidades previstas no Item 12
deste Edital.
17.6  -  A  recusa  injusti icada  do  LICITANTE  VENCEDOR  em  assinar/receber  a  Ordem  de  Fornecimento/
Serviços ou de receber a mesma via e-mail ou Fax, dentro do prazo estabelecido o sujeitará,  às penalidades
previstas na Legislação Federal.
17.7 - A Ordem de Serviços poderá ser cancelada pela Administração:

a) unilateralmente,  nos  termos  da  legislação  pertinente,  em  especial  pela  ocorrência  de  uma  das
hipóteses contidas nos dispositivos previstos no inciso I do art. 79 da Lei Federal 8.666/93;

b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE,
c) judicialmente, nos termos da legislação.

18. DAS PENALIDADES

18.1. A empresa licitante 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.

18.2. ADVERTÊNCIA – NOS CASOS DE:
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório;
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.

18.3. MULTAS – NOS SEGUINTES CASOS E PERCENTUAIS:
18.3.1.  Será  imposta  ao  fornecedor,  pela  autoridade  competente,  por  atraso  injusti icado  na  entrega  ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por dia, até o trigésimo dia
de atraso,  se os  materiais  não  forem entregues quando a CONTRATADA, sem justa causa,  deixar  de
cumprir o prazo estabelecido para a execução do objeto;

b) 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA:

b.1. Prestar informações inexatas ou criar embaraços à iscalização.

b.2. Deixar de atender às determinações da iscalização.

c) 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA:

c.1. Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias após solicitação da entrega do objeto.

c.2. Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os materiais contratados.
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c.3.  Praticar,  por  ação  ou  omissão,  qualquer  ato  que  venha  a  causar  danos  à  CONTRATANTE  ou a
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.

18.3.2. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida.
18.3.3.  A sanção  pecuniária prevista  na alı́nea  “a”,  “b”  e “c” do Item 18.3.1 não se aplica nas hipóteses  de
rescisão contratual que não ensejam penalidades.

18.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO:

18.4.1. 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.

18.5. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO:

18.5.1. 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, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato,  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.

18.6 -  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE:

18.6.1 -  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 18.4.1.

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

18.7.  As multas previstas no Item 18.3 serão  descontadas,  de imediato,  do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso.

18.8. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;
18.9. 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;

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;
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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;

f) O recurso administrativo a que se refere a alı́nea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do
Municı́pio de Piúma, devendo no prazo máximo de 15 (quinze)  dias submeter o parecer para decisão  pelo
Prefeito Municipal.

18.10. 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;

18.11. 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;

18.12. 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.

18.13. 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;

18.14.  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.

19. DO PAGAMENTO

19.1 - A nota iscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento do

Serviço,  que deverá receber o Serviço nas condições aqui estabelecidas e atestar a nota.

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

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

recebimento. 

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

19.5 -  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. 

19.6 - 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. 

19.7 -  A  CONTRATADA,  optante  pelo  Simples,  deverá  apresentar,  juntamente  com  a  nota  iscal/fatura,
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E-mail: pregao@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-5577 – Site: www.piuma.es.gov.br

IN-CGM- 36/2015 – ANEXO VI - Página 17 de 38



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

Processo: 9.899/2021

Fls. __________

declaração,  conforme  modelo  constante  do  Anexo  IV  da  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de  15/12/2004

(substituı́do pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, icará

sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

19.8 - 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. 

19.9 -  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). 

19.10 - 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. 

19.11 - 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

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.

20 –  DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO

20.1. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

20.1.1.  O  preço  cotado  será  ixo  e  irreajustável,  ressalvada  a  possibilidade  de  reequilı́brio
econômico- inanceiro. 

20.2. DA REVISÃO
20.2.1.  A  qualquer  tempo  a  CONTRATADA  poderá  solicitar  a  revisão  do  valor  do  Contrato,  desde  que
demonstre  analı́tica  e  justi icadamente  a  variação  dos  componentes  do  custo,  que  deram  origem  ao
desequilı́brio  contratual,  bem  como  a  ocorrência  de  fato  imprevisı́vel,  superveniente  à  formalização  da
proposta em consonância com o artigo 65, inciso II, alı́nea “d”, da Lei nº 8.666/93.
20.2.2.  Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem
como aqueles decorrentes exclusivamente da variação in lacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na
hipótese de reajustamento;

 20.2.3. Não será concedida a revisão quando:
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 
b) o evento imputado como causa de desequilı́brio houver ocorrido antes da formulação da proposta de initiva
ou após a inalização da vigência do Contrato; 
c)  ausente  o nexo  de causalidade entre  o  evento  ocorrido  e  a majoração  dos encargos atribuı́dos  à  parte
interessada;

 d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos,  incluindo-se,
nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento;
 e) houver alteração do regime jurı́dico-tributário da CONTRATADA, ressalvada a hipótese de superveniente de-
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terminação legal. 

20.3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
20.3.1.  As revisões e os reajustes a que a CONTRATADA izer jus deverão ser expressamente requeridas pela
CONTRATADA antes do im da vigência contratual ou da prorrogação do prazo de vigência contratual, sob pena
de preclusão. 

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.

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 Ata de Registro de Preços.

Piúma/ES, 26 de jeneiro  de 2022.

Fernanda da Silva P. Parente 
Pregoeira

Avenida Felicindo Lopes, n.º 283, Acaiaca - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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ANEXO 01 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR
Nº 27/2021

DATA: 19/10/2021

VALIDADE DESTE TERMO

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

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2 – DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS CONSTANTES NO DESCRITIVO DOS MATERIAIS.

3 – DA JUSTIFICATIVA
 A aquisição deste material tem a inalidade de atender a todas as escolas da rede municipal de ensino.  
Em tempos difı́ceis não é toda famı́lia que tem condições de proporcionar aos seus ilhos um material adequado para o
estudo, com isso queremos oferecer a eles um material de qualidade e padronizado, na intenção de assegurar a qualida-
de e e iciência do ensino e das atividades cotidianas de cada um de nossos alunos.
Valendo ressaltar que a quantidade informada irá atender os alunos da Rede Municipal de Ensino do Municı́pio de
Piúma, compreendendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA no ano letivo de 2022.

4 – DA DOATAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria de Educação (Fundamental) 000007001.1236100122.028 – 339032
Material, Bem ou Serviço p/ Distr. gratuita

200 1111/1120/1113

Secretaria de Educação (Creches) 000007001.1236500122.032 – 339032
Material, Bem ou Serviço p/ Distr. gratuita

255 1111

Secretaria de Educação (EJA) 000007001.1236500122.037 – 339032
Material, Bem ou Serviço p/ Distr. gratuita

258 1111

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

Conforme Planilha  do ANEXO  I,  deste  Termo de Referência 

6 – DA ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A  entrega  do material  escolar  deverá  ocorrer  no  almoxarifado  central  na  Av.  Felicindo  Lopes,  n°  238,  Bairro
Acaiaca,  Piúma- ES, de acordo  com a Ordem de Fornecimento,  os quais  serão  recebidos  no local  pelos  servidores
indicados pela Secretaria Municipal de Educação.

6.2. A entrega do material escolar deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir da data de recebimento da ordem de
fornecimento, onde será acompanhada pelo iscal do contrato e equipe técnica responsável. 

6.3. O recebimento provisório não implica em aceitação do produto.

6.4. Somente  após  a  veri icação  pela  equipe  designada,  quanto  da  equivalência  dos  materiais  entregues  com  as
especi icações contidas no edital e seus anexos,  a entrega dos itens será considerada como de initiva. Os itens que
estiverem  em  desacordo  com  as  especi icações  ou  detectando-se  alguma  anormalidade:  defeitos,  falhas  ou
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imperfeições no material este será devolvido à licitante vencedora para adoção das medidas cabı́veis a im de sanar os
problemas, sem acarretar ônus ao municı́pio, dentro dos prazos constantes da noti icação. 

6.5. A empresa ica obrigada a entregar os materiais escolares e a ins, quando solicitados nas condições estabelecidas
neste termo de referência e no edital.

6.6. O descarregamento dos produtos icará a cargo da empresa contratada, devendo esta providenciar a mão de obra
necessária.

7 – DA GARANTIA

7.1. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, ser fornecidos em perfeito estado e oferecer prazo de garantia 
legal, a contar do recebimento dos mesmos.

7.2. Não serão aceitos produtos fora da validade ou com validade inferior a 1 (um) ano ou com aspectos que compro-
metam a sua utilização.

8 – DA VIGÊNCIA

 
8.1. O PRAZO DE VALIDADE SERA DE 12 (DOZE) MESES.

9 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

9.1. Os produtos deverão ser retirados de suas embalagens de transporte e conferidos pelo servidor indicado pela
Secretaria Municipal de Educação, ocasião em que deverão seguir as demais etapas de recebimento conforme;

9.2. A iscalização não diminui a responsabilidade da empresa contratada.

9.3. O  iscal  responsável  pelo  recebimento  poderá  rejeitar  totalmente  ou  em  parte,  quaisquer  produtos  que  não
estejam de acordo com as especi icações, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim considerado
de primeiro uso, bem como determinar prazo para substituição do produto eventualmente fora da especi icação.

9.4. No preço inal deverão estar incluı́dos todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete, para entrega do referido
equipamento, no local indicado acima.

9.5. A empresa vencedora deverá substituir o produto entregue com eventuais defeitos de fabricação no prazo máximo
de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da noti icação do responsável pelo recebimento dos produ-
tos, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas no ato convocatório.

10 – DA ESTIMATIVA DE VALOR

   De acordo com o mapa de apuração de preços 

11 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
11.1. Conforme art. 73 da Lei 8.666/93, executado o contrato, o seu objeto será recebido de initivamente pelo servidor
indicado pela Secretaria de Educação, após veri icação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.  Efetuar  a  entrega  dos  produtos  em  perfeitas  condições,  no  prazo  e  local  indicados  pela  Administração,
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acompanhado da respectiva nota iscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante,  modelo, tipo,
procedência e prazo de garantia.

12.2.  Responsabilizar-se pelos vıćios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

12.3.  Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

12.4.Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as
condições de habilitação e quali icação exigidas no pregão.

12.5  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações  assumidas,  nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato.

12.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, iscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário.

13.2.  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 initivo.

13.3. Acompanhar e iscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado.

13.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

            14– DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do in-
teressado, 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.
15 – DO PAGAMENTO

15.1. A nota iscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento do Serviço,
que deverá receber o Serviço nas condições aqui estabelecidas.
Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.

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

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

15.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta-corrente por ela in-
dicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condi-
ções estabelecidas no Edital.
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15.5. 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 refere
às retenções tributárias. 

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

15.7.  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). 

15.8. 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 CONTRA-
TO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

15.9. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização da se-
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
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. 

16 – DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
  
16.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a irmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de pregão especı́ ica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao bene iciário do Re-
gistro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

16.2. A ata terá a vigência de 1 (um) ano.

16.3. Os quantitativos mı́nimos e máximos estão indicados no ANEXO I.

16.4. O valor orçado se refere ao quantitativo máximo.

16.5. No orçamento, indicar o valor estimado pela quantidade máxima.

16.6. Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente
sistema de registro de preços.

16.7. [ X ] será permitida a Adesão – [   ] – NAO será permitida Adesão.

17 – DA MODALIDADE OU DISPENSA

[     ] – PREGAO PRESENCIAL
[     ] – PREGAO ELETRONICO
[ X ] – PREGAO COM SRP
[     ] -  DISPENSA

18 – DAS PENALIDADES 
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18.1 – CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a entrega dos itens, sujeitando-
se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

18.2 – Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuı́zo para a
Prefeitura Municipal de Piúma/ES.

18.3 – Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por
dia, até o trigésimo dia de atraso, se os materiais não forem entregues quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar 
de cumprir o prazo estabelecido para a execução do objeto.

18.4 – Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA:

18.5.1 – Prestar informações inexatas ou criar embaraços à iscalização.

18.5.2 – Deixar de atender às determinações da iscalização.

18.5.3 – Multa  de  10%  (dez  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  global  da  contratação,  nos  casos  em  que  a
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias após solicitação da entrega do objeto.

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os materiais contratados.

c) Praticar,  por  ação  ou  omissão,  qualquer  ato  que  venha  a  causar  danos  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,
independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.

18.6 – Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Piúma/ES por um
perı́odo de 02 (dois) anos nos casos de recusa de entrega do objeto contratado.

19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES

Não se aplica.
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   ANEXO I.a  
MODELO PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVO GERAL

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

01 AGENDA  ESCOLAR agenda  permanente,  AGENDA
ESCOLAR agenda permanente,  lombada quadrada e
colada,  laminação  ou  verniz  de  máquina,  ıńdice
telefônico  e  informações  úteis  ao  estudante,  224
páginas,  dimensões  mı́nimas:  120mm  x  160mm;
miolo em papel offset,  gramatura mı́nima: 63g/m²,
capa  em  papel  cartão  plasti icado  ou  com  verniz,
gramatura mı́nima: 336,00 g/m. a impressão da capa
deverá ser 4x0 e do miolo 1x1. 
A arte será fornecida pela secretaria

UND 200 900  4,56  4.104,00

O Valor Total do Item é de R$ 4.104,00 (Quatro mil, cento e quatro reais )

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

02 APONTADOR PARA  LÁPIS  CONVENCIONAL  COM
DEPOSITO 
apontador  para  lápis  convencional  com  deposito
transparente  incolor,  confeccionado  em  material
termoplástico  com  um  furo  cônico  (diâmetro
aproximado  de  8mm)  e  uma  lâmina  de  aço
inoxidável  perfeitamente  ajustada  e  a iada,
formando conjunto com união  rı́gida,  sem folgas,  a
im de garantir ótima apontabilidade e não macerar

ou mastigar a madeira do lápis. Dimensões mıńimas:
26 x 17 x 61mm (c x l x a).  
apresentar certi icação do inmetro 

UND 1000 7280 0,80  5.824,00

O Valor Total do Item é de R$ 5.824,00 (Cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

03 BORRACHA  BRANCA COM  CAPA borracha branca
com capa protetora. para apagar lápis, macia, lexı́-
vel, capaz de apagar totalmente a escrita com facili-
dade e sem borrar ou manchar o papel, composta de
borracha sintética e capa plastica confeccionada em
poliestireno reciclado. deve trazer a marca do fabri-
cante em uma das faces. dimensões: 45 x 29 x 14mm
(c x l x a). 
apresentar certi icado do inmetro 

UND 1000 7280               0,59  4.295,20

O Valor Total do Item é de R$ 4.295,20 (Quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
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ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

04 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS miolo pauta-
do, caderno brochurão 96 folhas, formato 200 x 275 
mm. capa e contracapa dura em papelão gramatura 
mıńima de 680g/m², papel offset branco com 120g/
m² no revestimento e guarda. miolo em papel offset 
com gramatura mıńima 56g/m², acabamento costu-
rado.  Capa e contracapa com aplicação de plasti ica-
ção ou verniz de máquina

UND 1000 7000                6,73  47.110,00

 O valor total do Item é de R$ 47.110,00 (quarenta e sete mil cento e dez reais)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

05 CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS miolo sem im-
pressão e sem seda, caderno de desenho 96 folhas, 
formato 275 x 200 mm. capa e contracapa em cartão 
duplex com gramatura mı́nima de 250g/m². miolo 
em papel offset com gramatura mı́nima 63g/m², aca-
bamento em espiral arame galvanizado mı́nimo 
0,90mm Capa e contracapa com aplicação de plasti i-
cação ou verniz de máquina 

UND 500 3.550 4,97  17.643,50

O valor total do Item é de R$ 17.643,50 (dezessete mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

06 CADERNO  UNIVERSITÁRIO  200  FOLHAS miolo
pautado com no mıńimo 32 pautas, caderno univer-
sitário  10  matérias  contendo  200  folhas,  formato
200 x 275 mm, capa e contracapa dura em papelão
gramatura mı́nima de 680g/m², papel offset branco
com 120 g/m² no revestimento e guarda. o papel do
miolo contém 200 folhas úteis com gramatura mı́ni-
ma de 56g/m² e 10 divisórias com 63g/m². acaba-
mento em espiral composto de arame com revesti-
mento nylon preto de 1,20 mm.  capa e contracapa
com aplicação de plasti icação ou
verniz de máquina

UND 1000 4.290             10,55  45.259,50

O valor total do Item é de R$ 45.259,50 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

07 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL caneta esferográ i-
ca 1.0, na cor azul, corpo sextavado transparente in-
color,  contendo  respiro,  confeccionado  em  resinas
termoplásticas, marca impressa no corpo da caneta.
Tampa com clip para ixação em bolso, com respiro e
mesma cor da tinta. ponta de latão de 1mm. tintas e

UND 1000 4400  0,62 2.728,00
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componentes  plásticos  atóxicos.  dimensões  mı́ni-
mas: 145 mm x 7 mm. 
apresentar o certi icado do inmetro

O valor total do Item é de R$ 2.728,00 (Dois mil setecentos e vinte e oito reais)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

08 CANETA  HIDROGRÁFICA  12  CORES canetinha
hidrogrA ica - estojo contendo 12 cores, tinta atóxica
e lavável, ponta porosa média 2mm de boa qualida-
de, de modo que, não afunde com facilidade durante
sua utilização. corpo na mesma cor da tinta contendo
no mıńimo 7mm de diâmetro e 120mm de compri-
mento sem a tampa, marca e a impressão de lavável
gravadas no corpo, tampa superior transparente an-
tias ixiante e tampa inferior ixada de forma que não
seja facilmente retirada pelo usuário. embalagem em
papel  contendo  informações  do  produto  e  janela
frontal para facilitar a visualização das cores. 
 apresentar o certi icado do inmetro.

EST 500 2650 6,43  17.039,50

O valor total do Item é de R$ 17.039,50(Dezessete mil trinta e nove reais e cinquenta centavos)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

09 COLA BRANCA 90 GR cola branca para uso escolar
90g, contendo bico aplicador com espátula e batoque
interno anti-vazamento, o qual, deverá ser retirado
no ato do primeiro uso,  produto  atóxico.  composi-
ção: base em acetato de polivinila (pva) disperso em
solução aquosa, validade superior a 12 meses,  teor
de sólidos igual ou superior a 20%. 
apresentar a certi icação do inmetro 

UND 500 4540  1,64  7.445,60

O valor total do Item é de R$ 7.445,60 (Sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

10 COLA COLORIDA 6 CORES cola colorida 6 cores, 
material atóxico, acondicionado em recipientes 
plásticos contendo bico aplicador. cores com brilho 
intenso, sendo obrigatórias: amarelo, azul, vermelho 
e verde. Peso minimo de 23g, cada unidade. produto 
plasti icante, isento de cargas minerais e substâncias
nocivas a saúde. embalagem em papel cartão com vi-
sor frontal.
apresentar certi icação do inmetro 

CX 500 2650 5,80  15.370,00

O valor total do Item é de R$ 15.370,00 (quinze mil, trezentos e setenta reais)
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ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

11 CONJUNTO GEOMÉTRICO conjunto escolar geo-
métrico, contendo régua 30cm, esquadro 45º, esqua-
dro 60º e transferidor 180º, todos confeccionados 
em poliestireno cristal virgem com divisões em milı́-
metros e numerações a cada centıḿetro, demarca-
ções claras e precisas, não podendo apresentar fa-
lhas, manchas ou serem facilmente removidas. régua
contendo 310mm x 35 x 3mm, esquadro 45º x 21cm 
e 3mm, esquadro 60º x 21cm e 3mm, transferidor 
180º contendo escala de 10cm e 3mm de espessura. 
as réguas devem ser acondicionadas em estojo 
plástico de proteção para evitar que se quebrem ou 
se percam durante a pratica escolar, confeccionado 
em polipropileno, sem deformidades ou rebarbas e 
com dobradiça injetada na propria peça.
apresentar certi icação do inmetro

CJ 100 990             8,45  8.365,50

O valor total do Item é de R$ 8.365,50 (Oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

12 ESTOJO  ESCOLAR confeccionado  em plástico,  sem
deformidades ou rebarbas, com dobradiça direta na
própria peça, processo de produção injeção plástica.
dimensões  mı́nimas  fechado:  190  mm  de  compri-
mento, 62 mm de largura,  33,5 mm de altura e 2,0
mm espessura de parede. cores variadas.

UND 100 3640 6,35  23.114,00

O valor total do Item é de R$ 23.114,00 (Vinte e três mil, cento e quatorze reais)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

13 GIZ DE CERA 12 CORES 100MM caixa contendo 12
estacas em cores diferentes, confeccionados em pa-
ra ina,  comprimento  de  100mm  e  diâmetro  9mm.
acompanha apontador plástico sem lâmina, próprio
para giz.  embalagem estojo plástico rıǵido para ga-
rantir maior proteção ao produto. 
apresentar a certi icação do inmetro 

CX 100 900 R$               6,00
R$

5.400,00

O valor total do Item é de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos  reais)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

14 LÁPIS 12  CORES DE MADEIRA lApis  12  cores  de
madeira - caixa contendo 12 unidades em cores dife-
rentes,  sendo  obrigatória  as cores:  preto,  amarelo,
vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de

CX 500 4540 5,97  27.103,80
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verde. os lápis deverão ser apontados, formato cilı́n-
drico ou sextavado, com mina permanente, compos-
to de madeira mole, isenta de nós, apresentando co-
lagem perfeita das metades e rı́gida ixação da mina
colorida.  a  barra  interna  da  mina  colorida  devera
possuir constituição uniforme, ser isenta de impure-
za,  apresentar  boa  pigmentação  e  ser  macio  de
forma a  apresentar pintura  nı́tida.  cada lápis  deve
trazer a marca do fabricante e simbolo que demons-
tre o uso de madeira de re lorestamento gravado em
seu corpo. dimensões mı́nimas: 170mm de compri-
mento, 6,9 mm de diâmetro e mina de no mı́nimo de
2,0mm. embalagem em papel  cartão 300g/m² com
janela, impressão offset 4 x 0 cores. 
apresentar certi icado do inmetro 

O valor total do Item é de R$ 27.103,80 (vinte e sete mil cento e três reais e oitenta centavos)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

15 LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA N 02 HB lápis 
gra ite nº 02, formato cilindrico ou sextavado, apon-
tado, com borracha, confeccionado em madeira re-
lorestada, contendo no mıńimo: 170mm de compri-

mento, diâmetro de 6,9mm e mina 2,0mm. gra ite 
com constituição uniforme, dureza hb, macia, resis-
tente sem quebrar o gra ite ao apontar. o lápis deve 
trazer a marca do fabricante e simbolo que demons-
tre o uso de madeira de re lorestamento gravado em 
seu corpo. 
apresentar a certi icação do inmetro 

UND 1000 15000 0,35  5.250,00

O valor total do Item é de R$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

16 MARCA TEXTO AMARELO COM PONTA LARGA E
CHANFRADA caneta marca texto, cor amarela, corpo
na cor da tinta, atóxico e com clip. corpo confeccio-
nado em resinas termoplásticas, ponta chanfrada de
ibra e tinta  a base de água e corantes.  dimensões

aproximadas do produto: 140 x 13mm. 
apresentar a certi icação do inmetro 

UND 10 110 0,98  107,80

O valor total do Item é de R$ 107,80  (Cento e sete reais e oitenta centavos)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

17 MASSA DE MODELAR 6 CORES 
massa para fazer modelagem, super macia, caixa com
6 cores sortidas, 90 gramas, a base de carboidratos
de cereais,  água,  cloreto de sódio, propil  parabeno,
aroma, aditivos e pigmentos. cores vivas e miscı́veis,
que não esfarela. Produto atóxico. 
apresentar certi icação do inmetro 

CX 100 1800 4,65  8.370,00

O valor total do Item é de R$ 8.370,00 (Oito mil trezentos e setenta reais)
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ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

18 PINCEL ESCOLAR CHATO N° 12
 pincel ponta chata, com virola de alumıńio, tamanho
nº 12,  cabo confeccionado em plástico ou madeira
re lorestada, arredondado, para atividades escolares,
as cerdas deverão ser ixadas irmemente de forma
que não se desprendam facilmente durante o manu-
seio

UND 100 900 1,10  990,00

O valor total do Item é de R$ 990,00 (Novecentos e noventa reais)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

19 RÉGUA INJETADA EM POLIESTIRENO BIODEGRA-
DÁVEL 30 CM atóxico,  com no  mıńimo 30  cm de
comprimento, 3mm de espessura e 35mm de largu-
ra. escala de 30 cm, com divisões de milı́metros, cen-
tı́metros, marcação diferenciada a cada 5mm e nu-
meração a cada centı́metro. impressão da escala feita
por  processo  de  tampogra ia  ou  similar,  de  forma
clara, precisa, legı́vel e sem falhas. 
apresentar certi icado credenciado ao inmetro

UND 10 110 1,73  190,30

O valor total do Item é de 190,30 (Cento e noventa reais e trinta centavos)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

20 SQUEEZE 550 ML 
squeeze com capacidade de 550ml contendo aproxi-
madamente 19,5cm de altura com tampa. corpo con-
feccionado em polietileno de alta e de baixa densida-
de,  tampa  em polipropileno,  bico em pvc.  produto
atóxico

UND 500 3640  4,50  16.380,00

O valor total do Item é de R$ 16.380,00 (Dezesseis mil trezentos e oitenta reais)

ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

21 TESOURA  ESCOLAR  11  CM tesoura  de  ponta
arredondada - cabo confeccionado 100% polipropi-
leno e lâmina de corte em aço inoxidável, permitindo
um corte limpo e e iciente, olhais com formato ana-
tômico. Medidas mıńimas: comprimento 110 mm e e
spessura mı́nima de chapa de 1,2 mm. a tesoura de-
verá vir a iada de fábrica. as lâminas deverão ser i-
xadas por parafuso metálico ou outro sistema de i-
xação que assegure o perfeito ajuste entre as lâmi-
nas.  a  marca  do  fabricante  deverá  ser  gravada  no
corpo do produto. 
apresentar certi icado do inmetro 

UND 500 2650 1,73  4.584,50

O valor total do Item é de R$ 4.584,50 (Quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)
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ITEM DESCRIÇAO DO OBJETO UNID QUANT. 
MINIMA

ESTIMADA 

QUANT. 
MAXIMA

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO
ESTIMADO

R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO

R$

22 TINTA GUACHE guache com 6 cores vivas  e miscı-́
veis entre  si,  tinta lavável, frascos produzidos com
material de alta qualidade e transparência, tampa de
rosca com vedação 100% e iciente para evitar vaza-
mento do produto, os frascos devem conter no mı́ni-
mo  15  ml,  com ótima  cobertura,  produto  atóxico,
para ser aplicado em superfıćies variadas, produzida
a base de pigmentos atóxicos, agua, resina, espessan-
te, carga mineral inerte e conservante tipo benzotia-
zol. 
apresentar a certi icação do inmetro 

CX 100 900 2,39  2.151,00

O valor total do Item é de R$ 2.151,00 (Dois mil, cento e cinquenta e um reais)

VALOR TOTAL DESTA LICITAÇÃO É DE R$ 268.826,  20   (Duzentos e sessenta e oito mil,   
oitocentos e vinte e seis reais e   vinte   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 EMAIL:

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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ANEXO 03
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º _______/2022

O MUNICÍPIO DE PIÚMA, ES, pessoa jurı́dica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Felicino
Lopes, nº23, Acaiaca, Piúma/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.165.695/0001-18, neste ato representado
pelo  Exmo.  Prefeito,  Sr.  PAULO  CELSO  COLA  PEREIRA,  brasileiro,  casado,  residente  e  domiciliado  nesta
cidade, de outro lado, a empresa _____________, pessoa jurıd́ica 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. _____________,
RG n.º _____ (Orgão Expedidor), CPF n.º _____, denominado FORNECEDOR, resolvem irmar esta Ata de Registro
de Preços, considerando o julgamento do Procedimento de Licitação SRP XX/202X, Processo nº XXXX/202X,
de acordo com as disposições da Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006 e
Decreto Municipal no 896/2014, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal
Nº 2.184/2021 e 2.241/2021, em conformidade com as previsões a seguir: 

Cláusula Primeira – Do Objeto

1.1 - A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de possı́vel contratação entre o Municı́pio de
Piúma/ES  e  a  empresa  vencedora  do  certame  licitatório  referente  ao  Pregão  para Registro  de  Preços  n.º
______/_______,  cujo  objeto  é  “AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  ESCOLAR  PARA  REDE  MUNICIPAL  DESTA
SECRETARIA,  CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS  CONSTANTES NO DESCRITIVO DOS MATERIAIS”,
para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Piúma” , conforme descrito em
Anexo I, do referido Pregão.

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de
sua publicação no Diário O icial ou instrumento equivalente, vedada a sua prorrogação.

2.2 - Durante prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura de Piúma/ES não será obrigada a
irmar as contratações que dela poderão advir, facultando a realização de licitação especı́ ica para a aquisição

pretendida, sendo assegurado ao bene iciário do registro preferência da aquisição em igualdade de condições.

Cláusula Terceira – Da utilização da Ata de Registro de Preços

3.1 -  A presente Ata de Registro de Preços poderá  ser  usada por toda a Administração  Pública,  desde que
autorizados pelo Municıṕio de Piúma/ES, em procedimento próprio.

3.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especi icado
nesta Ata.

3.3 - Em cada solicitação  decorrente  desta  Ata,  serão  observadas,  quanto ao preço unitário,  as cláusulas e
condições constantes do Edital referente à mesma.

Cláusula quarta – Do local, prazo de entrega e iscalização

4.1 – A entrega dos produtos licitados,  será  de acordo com a solicitação da Secretaria,  devendo ocorrer no
prazo máximo de até  15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento,  caso o
último dia para efetuar entrega não for útil no órgão público, passa a valer o primeiro dia útil subsequente. 
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4.2  –  Só  será  considerado  como  entrega  de initiva  dos  produtos,  após  análise  prévia  da  Fiscalização  do
Contrato, que deverá realizar o aceite de initivo ou recusa do bem em até 05 (cinco) dias.

4.2.1 – Estando o produto em desacordo com as especi icações do edital, apresentarem qualidade duvidosa ou
defeitos  de  fabricação  e/ou  confecção,  os  mesmos  serão  recusados,  cabendo  ao  Fornecedor  recolher  e
substituir os produtos, ou refazer os serviços, em prazo não superior ao estabelecido na cláusula 4.1.

4.3 –  A Secretaria de Administração será responsável pelo acompanhamento e iscalização do fornecimento
solicitado. 

4.4 – A iscalização a que se refere a cláusula 5.3 não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
por eventuais danos causados à  CONTRATANTE  ou a terceiros,  resultantes de ação ou omissão culposa ou
dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos.

Cláusula quinta – Do pagamento

5.1 -  Em todos as aquisições,  o pagamento será  feito de acordo com o previsto no Edital  de Licitação que
originou esta Ata de Registro de Preços.

5.2 - Para  ins  de  pagamento  a  Nota  Fiscal  deverá  ser  encaminhada  à  Secretaria  responsável  pelo
acompanhamento e iscalização do fornecimento, a qual procederá o aceite e atestará o documento.

Cláusula sexta – Das sanções administrativas

6.1. A empresa licitante 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.

6.2. ADVERTÊNCIA – NOS CASOS DE:
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório;

b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.

6.3. MULTAS – NOS SEGUINTES CASOS E PERCENTUAIS:
6.3.1. Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injusti icado na entrega ou execução
do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por dia, até o trigésimo
dia de atraso, se os materiais não forem entregues quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de
cumprir o prazo estabelecido para a execução do objeto;

b) 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA:

b.1. Prestar informações inexatas ou criar embaraços à iscalização.
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b.2. Deixar de atender às determinações da iscalização.

c) 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA:

c.1. Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias após solicitação da entrega do objeto.

c.2. Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os materiais contratados.

c.3.  Praticar,  por  ação  ou  omissão,  qualquer  ato  que  venha  a  causar  danos  à  CONTRATANTE  ou a
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.

6.3.2. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida.
6.3.3. A sanção pecuniária prevista na alı́nea “a”, “b” e “c” do Item 6.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão
contratual que não ensejam penalidades.

6.4 - suspensão temporária de participação em licitação:

6.4.1 - 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.

6.5 - impedimento de licitar e contratar com a Administração:

6.5.1 - 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.

6.6 - declaração de inidoneidade:

6.6.1 - 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 6.4.1.

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

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

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

6.9 -  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;
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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;

6.10 - 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;

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

Cláusula sétima – Do cancelamento da Ata de Registro de Preços

7.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

7.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justi icativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;

e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art.87 da Lei Federal nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei
Federal nº 10.520, de 2002.

7.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso
fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de
Preços.

7.2 -  O  cancelamento  do  registro  de  preços  por  parte  da  Administração,  assegurados  a  ampla  defesa  e  o
contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.
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7.2.1 –  O  cancelamento  do  registro  não  prejudica  a  possibilidade  de  aplicação  de  sanção  administrativa,
quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos
na cláusula sétima deste instrumento.

7.3 -  Da decisão  da autoridade  competente  se  dará  conhecimento  aos  fornecedores,  mediante  o  envio  de
correspondência, com aviso de recebimento.

7.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessı́vel o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada
através de publicação na imprensa o icial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro
dia subsequente ao da publicação.

7.5 -  A  solicitação,  pelo  fornecedor,  de  cancelamento  do  preço  registrado  deverá  ser  formulada  com
antecedência mı́nima de 30 (trinta) dias, instruı́da com a comprovação dos fatos que justi icam o pedido, para
apreciação, avaliação e decisão da Administração.

Cláusula oitava – Da autorização para aquisição e emissão das autorizações de fornecimento

8.1  -  O  fornecimento,  objeto  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços,  será  autorizado,  caso  a  caso,  pelo
Ordenador de Despesas do Municı́pio de Piúma/ES.

8.2  -  A  solicitação  das  ordens  de  autorizações  de  fornecimento  ou  cancelamento,  total  ou  parcial  serão
igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

8.3 - O gerenciamento das autorizações de fornecimento caberá à Secretaria de Administração.

Cláusula nona – Das previsões orçamentárias

9.1  - Os recursos necessários  ao pagamento das despesas inerentes  a esta Ata de Registro de Preços estão
previstos no Orçamento correrão às seguintes contas:

SECRETARIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA FONTE DE RECURSO

Secretaria de Educação (Fundamental) 000007001.1236100122.028 – 339032
Material, Bem ou Serviço p/ Distr. gratuita

200 1111/1120/1113

Secretaria de Educação (Creches) 000007001.1236500122.032 – 339032
Material, Bem ou Serviço p/ Distr. gratuita

255 1111

Secretaria de Educação (EJA) 000007001.1236500122.037 – 339032
Material, Bem ou Serviço p/ Distr. gratuita

258 1111

Cláusula Décima  – Dos recursos

10.1 - 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. 

10.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem:

10.2.1 - 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.
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11.2.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas
hipóteses não previstas no Item anterior.

10.2.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaração de
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisão,
cabendo defesa, sendo observado o prazo previsto do artigo 109 da Lei Federal nº. 8666/93;

10.3 – 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.

10.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo.

10.5 – 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 primeira – Do foro

11.1  - Fica  eleito o foro de Piúma, Estado do Espı́rito  Santo,  para dirimir  qualquer dúvida ou contestação
oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E,  por  estarem  justos  e  contratados,  assinam  o  presente  em  três  vias  de  igual  teor  e  forma,  para  igual
distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Piúma, ____ de __________ de ______.

______________________
xxxxxxxxxx

Prefeito(a) de Piúma
CONTRATANTE

_____________________
CONTRATADA

Testemunhas:
Nome _________________________________________________
Nº CPF ou RG________________________________________

Nome _________________________________________________
Nº CPF ou RG________________________________________
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