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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2022 

 LICITAÇÃO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA PARA ME e EPP   
ID CidadES: 2022.056E0500001.02.0157 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA, 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 2.428, de 
30 de março de 2022. 
 
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; verificar a conformidade da 
proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar 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 instruído 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 FRALDAS DESCARTÁVEIS”, conforme 
detalhamento e demais condições constantes do anexo 01, que integra o presente edital para todos os fins. 
 
1.2 – A entrega dos itens deste pregão será conforme solicitação das Secretarias requisitantes, devendo 
atender às condições estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da Ordem de 
Fornecimento emitida pela Secretaria requisitante. 
 
1.3 – Caberá a Secretaria requisitante, a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento do 
fornecimento referente ao objeto ora licitado. A fiscalização a que se refere este item não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Contratada por eventuais danos causados ao município 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 02/08/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 23H:59M DO DIA 09/08/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
DATA E HORA LIMITE PARA ESCLARECIMENTO: 23H:59M DO DIA 09/08/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08H:29M DO DIA 12/08/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 08H:30M DO DIA 12/08/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
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SESSÃO PÚBLICA: 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

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 definida 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 subsídios 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 justificativa 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 sítio 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 identificado no 
processo para responder pela proponente. 
 
3.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada 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 
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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 CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

SUBELEMENTO 
DA DESPESA 

FICHA FONTE DE 
RECURSO 

Secretaria de Saúde  000008001.1030300192.064 -  33903299 116 1211/1214 

Secretaria de Educação 000007001.1236500122.029 33903099 221 1111/1113 

Secretaria de Assistência 
Social 

000009001.0824400252.080 33903099 361 1001/1530 

Secretaria de Assistência 
Social 

000009001.0824400232.075 33903230 342 1001/1530 

 
5 – DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 
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 firmes 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 PIÚMA 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 PIÚMA com apoio técnico e operacional 
do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 
 
6 – DA PARTICIPAÇÃO 
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6.1. Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
6.2. Não será permitida sub-contratação de empresas. 
 
6.3. Somente será admitida a participação de empresa que estejam sob falência, dissolução ou liquidação 
desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a 
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da 
Lei 8.666/93 (TCU,  Acordão nº 8.271/2011, 2ª Câmara) 
 
6.4. Não poderão participar do presente Pregão, as empresas das quais o(a) Servidor(a) Público(a) da 
Prefeitura de Piúma-ES seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
 
6.5. Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo econômico 
ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta. 

6.5.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 
6.5.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto  licitado e que estejam com 
Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

 
6.6. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU 
“NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES 
DECLARAÇÕES: 

6.6.1. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte. 
6.6.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
6.6.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 
6.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
6.6.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
6.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
6.6.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 

 
7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
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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 fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º 
da LC nº 123, de 2006. 
 
7.4. Caberá aos licitantes acompanharem todas as operações no Sistema Eletrônico, antes, durante e após 
as sessões públicas do pregão, os quais serão responsáveis por quaisquer ônus decorrentes da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens e informações emitidas, bem como de sua 
desconexão. 
 
7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 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 classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances. 
 
7.8. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o julgamento da 
Proposta, estes deverão ser apresentados no prazo definido, 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. 
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8 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 
8.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA 
ELETRÔNICO, 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 especificação 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 especificações 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 – B ao Edital. 
 
9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
 
9.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

9.2.1.  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
9.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

9.4.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste 
edital. 
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9.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no Edital. 
 
9.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
 
9.7. O intervalo mínimo 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$0,05 (cinco centavos). 
 
9.8.  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. 
 
9.9. 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. 
 
9.10. 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 período de 
duração da sessão pública. 
 
9.11. 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 período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
 
9.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
á automaticamente. 
 
9.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 
pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
9.14. 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). 
 
9.15. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
 
9.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 
9.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
9.18. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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9.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício 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 sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
9.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
9.21. 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 verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará 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 classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
9.22. 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. 
 
9.23. A melhor classificada 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. 
 
9.24. Caso a Microempresas (ME), ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor 
Individual (MEI) melhor classificada 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 classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
9.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (ME), Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) que se encontrem nos intervalos 
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
9.26. 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: 

9.26.1. Produzidos no país; 
9.26.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
9.26.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
9.26.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
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9.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
9.27.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados. 

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

 
Nota 1: As Cotas estão distribuídas, conforme artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014: 
“Cota Principal” – Itens abertos a participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na 
condição de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” ou “Microempreendor Individual 
- MEI” e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado. 
 
“Cota Reservada” – Itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo 
objeto. Estão abertos a participação exclusiva de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – 
EPP” ou “Microempreendor Individual - MEI”, sem prejuízo de sua participação nos Itens da cota principal, e 
que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o inciso III, artigo 48 da 
Lei Complementar n° 147/2014. 
 
“Cota Exclusiva” – Constituídos por itens com valor total de até R$80.000,00 (oitenta mil reais). Estão 
abertos a participação exclusiva de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” ou 
“Microempreendor Individual - MEI”, sem prejuízo de sua participação nos Itens da cota principal, e que 
atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o inciso I, artigo 48 da Lei 
Complementar n° 147/2014. 

 
Nota 2: Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 
“Microempreendor Individual - MEI” sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o 
mesmo item, será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente 
vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.  
 
Nota 3: Caso não haja licitantes interessados nas “Cotas Reservadas” para ME, EPP e MEI, ao licitante 
vencedor da cota principal fica facultado o fornecimento dos itens referentes a cota reservada pelo mesmo 
valor oferecido na cota principal, conforme §2º, art. 8º do Decreto Federal 8.538/2015. 
 
10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
10.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada 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. 
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10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 
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 indícios 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 mínimo, 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 disponível 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 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira. 
10.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam- se os que 
contenham as características 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 prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
10.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações 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 classificado 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 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
 
10.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 
 
10.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 
análise, não gerando direito a ressarcimento. 
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10.5.3.6. Após a divulgação do resultado final 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 língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 
10.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
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 fim 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. 

10.9. A empresa arrematante do certame deverá apresentar folder/manual dos respectivos itens licitados 
juntamente com a proposta readequada. 
 
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 no mínimo 02 (duas) horas, acompanhada do: 

11.1.1.  Certificado de Registro do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ANVISA, devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da 
respectiva publicação no Diário Oficial da União, ou respectivos “prints” da página da ANVISA na 
internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente; 

 
11.1.2. O prazo previsto para apresentação da proposta final poderá ser dilatado, devidamente 
justificado e a critério do pregoeiro. 

 
11.2. A proposta final 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, identificação (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; 
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c) Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução do objeto, entrega no município, 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 
infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios 
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que 
for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação; 
 
d) O prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura das propostas virtuais; 
 
e) Conter discriminados em moeda corrente nacional os preços dos itens limitados a 02 (duas) casas 
decimais para os centavos; 
 
f) Especificação 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) Número completo (13 dígitos) do registro do produto junto à ANVISA; 
 
i) Dados bancários, dados do representante legal. 

 
11.4. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
12 – DA HABILITAÇÃO 
 
12.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação 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 filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
12.1.3.1. - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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12.1.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 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.  
 

12.1.4.1. 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; 
 
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 
exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, 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 exercício de mandato, com arquivamento na Junta Comercial ou 
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ). 
 
f) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
g) Cédula de Identidade do representante legal da licitante (signatário da proposta), definido 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 Jurídica 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 Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
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b.2) Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o licitante; 
b.3) Certidão de regularidade com a Fazenda do Município 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 Título 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 fiscal e/ou trabalhista positiva com efeitos de 
negativa. 
 
§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste Item 
também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de 
apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
 
§2º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 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 período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Os demais 
documentos exigidos deverão ser apresentados sem restrições.  
 
§3º - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §2º, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação ou revogar a licitação. 
 
§4º - O benefício 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 compatível, nos moldes do Art.30, II, da Lei nº8.666/9, mediante apresentação de 
declaração firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, 
atestem a capacidade da mesma para proceder com a aquisição 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 Município 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. 
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12.4.2. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância 
Sanitária Estadual ou Municipal, conforme determina a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA 
– RDC 153 de 26 de abril de 2017, regulamentada e atualizada pela pela Instrução Normativa do 
Ministério da Saúde – IN 66 de 1º de setembro de 2020. 

 
12.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
12.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada 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 – DAS AMOSTRAS  
 
13.1. As informações relativas a apresentação da amostra e sobre o fornecimento do produto, estão 
descritas no item ‘19’ do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1. 
 
13.2. Antes da habilitação do objeto licitado, será solicitada 01 (uma) amostra dos  itens 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 
9; 10 e 11 dos produtos descritos no ANEXO I-b à arrematante do certame, e a arrematante do item deverá 
entregar os produtos na Coordenação de assistência Farmacêutica-CAF, da Secretaria Municipal de 
Saúde, na Av. Beira Rio, nº185, bairro Acaiaca, Piúma/ES-CEP.29.285-000, no prazo máximo de 
72(setenta e duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro, em embalagens originais e lacradas, no 
horário de 07:00hmin às 16h00hmin. 

14.2.1. Fica isenta a obrigação de apresentação de amostra, caso a empresa vencedora do 
certame venha a ofertar, na sua proposta, uma das marcas de referência constante no Termo 
de Referência e também ficam isentas as fraldas para cumprimento de mandado judicial, que 
obrigatoriamente serão das marcas determinadas judicialmente. 

 
13.3. Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será desclassificada quanto ao item em 
questão e será convocada a segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, estando sujeita às 
mesmas condições daquela, e assim sucessivamente. 
 
13.4. As amostras deverão ser entregues no endereço definido no Item 13.2, identificadas com: AMOSTRA; 
NÚMERO, DATA E OBJETO DA LICITAÇÃO; NOME, TELEFONE E E-MAIL DO FORNECEDOR E DE 
SEU REPRESENTANTE, se for o caso; 
 
13.5. A análise das amostras deverá ser realizada por servidores responsáveis designado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
13.6.  No caso de não haver entrega das amostras, ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pela Pregoeira, ou haver entrega de amostra, para homologação, fora das especificações previstas neste 
Edital, a empresa arrematante será desclassificada, podendo também ser aplicadas as penalidades 
previstas neste edital. 

 
14 – DOS RECURSOS 
 
14.1. Declarado o arrematante e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
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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. 
 
14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 

14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
14.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 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. 

 
14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 
 
15 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
15.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

15.1.1. 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. 
15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal 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. 

 
15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

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

 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1. 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. 
 
16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 
17. DO REGISTRO DE PREÇOS 



 

 
 
 

Avenida Felicindo Lopes, n.º 238, Acaiaca - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 
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 55 

Processo nº  6.345/2022 
 
Fls: _______________ 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

C. N. P. J: nº 27.165.695/0001-18 
LICITAÇÕES – PREGÃO  

 
17.1 – Após a homologação da presente licitação, será assinada Ata de Registro de Preços entre as partes, 
com validade de 12 (meses) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial ou 
instrumento equivalente, vedada a sua prorrogação. 
 
17.2 – 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 período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela administração. 
 
17.3. O não atendimento a convocação de que trata o item acima sujeitará o adjudicatário às sanções 
previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993. 
 

 
17.4 – Estimativa de quantidades: 
 

17.4.1 - A estimativa de consumo mínimo e máximo, bem como a quantidade mínima a ser cotada 
por cada licitante, obedecerá ao disposto no Termo de Referência. 
 
17.4.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que 
deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a 
aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, 
assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 

 
 
17.5 – Dos órgãos participantes do pregão para registro de preços: 
 

17.5.1 – O Fundo Municipal de Saúde será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do 
presente sistema de registro de preços. 
 

17.6 – da adesão à ata de registro de preço: 
 

17.6.1 - 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 17.5.1 e mediante aceitação de fornecimento pelo licitante beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, tudo em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 21 do Decreto Municipal nº. 
2.324/2021 

 
 
17.7 – do cadastro de reserva: 
 

17.7.1 – Será incluído, 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 classificação 
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. 



 

 
 
 

Avenida Felicindo Lopes, n.º 238, Acaiaca - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 
E-mail: pregao@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-5577 – Site: www.piuma.es.gov.br  

IN-CGM- 36/2015 – ANEXO VI - Página 18 de 55 

Processo nº  6.345/2022 
 
Fls: _______________ 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

C. N. P. J: nº 27.165.695/0001-18 
LICITAÇÕES – PREGÃO  

 
17.7.2 – A habilitação dos fornecedores/prestadores de serviço que comporão o cadastro de reserva 
a que se refere o item 17.7.1 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 justificativa 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. 

 
 

18. DAS CONTRATAÇÕES 
 
18.1 – Após a publicação da Ata de Registro de Preços do Município de Piúma no sítio oficial, poderão ser 
firmadas contratações dentro do prazo de validade do registro.  
 
18.2. Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, §1º, da 
Lei Federal nº 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.  
 
18.3.  As contratações pelo Sistema de Registro de Preços podem ser formalizadas enquanto vigente a Ata 
de Registro de Preço. 
 
18.4. - O contrato firmado durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços produz efeitos até o 
total cumprimento das obrigações pelas partes, mesmo após o término da vigência da Ata. 
 
18.5. A fiscalização do(s) contrato(s) oriundos da Ata de Registro de Preços será (ao) de responsabilidade 
da(s) Secretaria(s) requisitante(s). 
 
 
18. DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 
 
18.1 - Fundamentado pelo § 4º art. 62 da Lei 8.666/93, o “termo de contrato” poderá ser substituído por 
Autorização de Fornecimento que deverá ser emitida pela secretaria requisitante. 
 
18.2 - 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. 
 
18.3 - O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para confirmar o recebimento da 
Ordem de Fornecimento, que poderá ser enviada para o e-mail cadastrado pelo licitante. A contagem de 
prazo terá início da data do envio da Ordem de Fornecimento pela Administração. 
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18.3.1 - Caso o LICITANTE VENCEDOR retirar pessoalmente a Ordem de Fornecimento, o 
documento se dará como recebido na data da retirada. 

 
18.4 - Deverá ainda estar, o LICITANTE VENCEDOR, em dia com as mesmas entidades previstas no Item 
12.3 deste Edital. 
18.5 - A recusa injustificada 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. 
 
18.6 - A Ordem de Fornecimento poderá ser cancelada pela Administração: 

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

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

 
19. DAS PENALIDADES 
 
19.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a prestação dos 
serviços, 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, a saber: 
 
19.2 - As condutas e as sanções a que estão passíveis os licitantes e/ou contratados são as seguintes: 

a) ADVERTÊNCIA no caso de descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas contratuais e 
outras obrigações assumidas; 
 
b) MULTA MORATÓRIA de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, 
limitada a 10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos materiais/serviços licitados; 
 
c) MULTA COMPENSATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de 
descumprimento do Objeto; 
 
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 3 (três) meses no caso de vencido o prazo da advertência e o licitante ou contratada 
permanecer inadimplente; 
 
e) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 6 (seis) meses no caso de aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 
(doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado 
pela Administração e alteração da quantidade ou qualidade dos bens entregues; 
 
f) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 12 (doze) meses no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, 
de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 
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g) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 24 (vinte e quatro) meses no caso de: entregar como verdadeira mercadoria falsificada, 
adulterada, deteriorada ou danificada; paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens 
sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração; praticar ato ilícito visando frustrar 
os objetivos de licitação no âmbito da Administração Pública Municipal; sofrer condenação definitiva 
por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; apresentar 
documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de 
modo inidôneo; Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos privados; 
 
h) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR: Quem, 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 fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o município a que se refere o inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, 
pelo prazo de até 2 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
 
i) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será 
concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de 
decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas, no caso da CONTRATADA 
ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; demonstrar 
não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos privados. 

 
19.3 Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao fornecedor o direito à ampla defesa; 
 
19.4 Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será notificado para apresentar defesa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação; 
 
19.5 No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo 
para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação; 
 
19.6 O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do 
direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital; 
 
19.7 No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir 
alegações referentes à matéria objeto do processo; 
 
19.8 A Contratada incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade 
processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do 
seu convencimento; 
 
19.9 A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão 
contratual, ficando a cargo da Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir; 



 

 
 
 

Avenida Felicindo Lopes, n.º 238, Acaiaca - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 
E-mail: pregao@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-5577 – Site: www.piuma.es.gov.br  

IN-CGM- 36/2015 – ANEXO VI - Página 21 de 55 

Processo nº  6.345/2022 
 
Fls: _______________ 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

C. N. P. J: nº 27.165.695/0001-18 
LICITAÇÕES – PREGÃO  

 
19.10 Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será descontado desta; 
 
19.11 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, ao qual será 
descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente; 
 
19.12 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega de material/serviços, sedia de expediente normal no órgão ou entidade 
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte; 
 
19.13 Ocorrendo atraso injustificado na entrega do material/serviço licitado, a autorização de fornecimento 
ou contrato poderá ser cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse público em manter a 
avença, 
hipótese em que será aplica da multa de acordo com a modalidade;  
 
19.14 Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou contratada ficará, ainda, 
sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração Municipal ou a 
terceiros. 
 
20 – DO PAGAMENTO 
 
20.1 - A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo 
recebimento do Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que deverá receber o 
Bem ou Serviços nas condições aqui estabelecidas. 
 
20.2 - Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver. 
 
20.3 - A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 dias do 
atesto do recebimento. 
 
20.4 - 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. 
 
20.5 - 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. 
 
20.6 - A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 
declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 
(substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, 
ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 
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20.7 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser 
contado integralmente a partir de sua reapresentação. 
 
20.8 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 
municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 
 
20.9 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 
Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma  
forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data 
correspondente ao efetivo pagamento da parcela.  
 
20.10 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com 
utilização da seguinte fórmula: 

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

 I = (TX/100) /365  
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. 
 
 
21 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1 – Efetuar a entrega das fraldas em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, 
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de 
garantia. 
 

21.2 - Os materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 
 

21.3 - Responsabilizar-se pelos vícios 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). 
 

21.4 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, o produto com avarias ou defeitos.  
 

21.5 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 
presente pregão. 
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21.6. 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. 
 
21.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no pregão. 
 
21.8. 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. 
 
21.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
 
22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
22.1 – Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário. 
 
22.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da manutenção com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação. 
 
22.3 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado. 
 
22.4 – Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1. Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas 
no presente edital e seus anexos. 

 
23.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados. 

 
23.3. A Pregoeira solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar 
necessário. 
 
23.4. Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira, quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem 
como qualquer outro servidor desta PMP. 
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23.5. Este Edital será regido pelas regras e princípios 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. 
 
23.6. A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
 
23.7. O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar 
proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
23.8. 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 finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
23.9. Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados pelo 
telefone (28) 3520-5577, em dias úteis no horário de 08h às 17h, e-mail pregao@piuma.es.gov.br.  
 
23.10.  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. 
ANEXO 04 – Minuta de Contrato. 
 
 
 
Piúma/ES, 01 de Agosto  de 2022. 
 
 
 
Fernanda da Silva P. Parente  
Pregoeira 
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ANEXO 01 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Nº  24/2022 

DATA: 30/06/2022 

VALIDADE DESTE TERMO 

Este termo só terá validade se for acompanhado do estudo técnico preliminar para: 
- Aquisição de Materiais de Consumo 
 

 

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE 

 
Secretaria Municipal de Saúde  

 

 

2 – DO OBJETO 

 
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, COM ENTREGA PERIÓDICA, NA QUANTIDADE E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PLANILHA DOS ANEXOS I E II, PARA ATENDER AOS 
CIDADÃOS ATRAVÉS DE MANDADOS JUDICIAIS E OS CIDADÃOS ASSISTIDOS PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIÚMA. 
 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA 

 
SAÚDE: 
Conforme Memorando n° 054/2022, do CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico, tendo em 
vista a necessidade de atender aos processos administrativos solicitados pelos cidadãos e atender 
aos mandados judiciais, e de repor o estoque da central de abastecimento farmacêutico. 
 
Considerando que o SUS (Sistema Único de Saúde) é o instrumento garantidor da eficácia das 
normas constitucionais e infraconstitucionais e o seu funcionamento é de responsabilidade solidária 
da União, Estados-membros e Municípios, tendo todos esses entes legitimidade para atuar nas 
demandas que buscam o direito a acesso de a saúde nas suas mais variadas formas. 
Pois bem, diante do breve introdutório, tem-se que a saúde é um direito de todos e um dever do 
Estado que deve garantir a redução dos riscos de doenças e promover o acesso igual e universal 
aos serviços para a proteção e recuperação da saúde da população. 
 
Sendo a saúde um direito de todos, as fraldas de uso contínuo devem ser fornecidas pelo Estado, 
pois elas servem para a manutenção da higiene do paciente, que não detém controle sobre suas 
necessidades mais básicas. A higiene é imprescindível para a manutenção da saúde e reduz os 
riscos de doenças e desconfortos aos pacientes. 
Na maioria dos casos, pessoas que fazem o uso contínuo de fraldas, geralmente é acometido de 
alguma doença, física ou psíquica, motora ou de ordem fisiológica, ou seja, o uso decorre de um 
problema de saúde que o impede de controlar suas necessidades fisiológicas mais básicas. 
 
As fraldas ora solicitadas serão destinadas a suprir as necessidades dos cidadãos atendidos, 
durante o exercício 2022/2023. 
 
 
EDUCAÇÃO:  
A presente aquisição tem como objetivo atender a media de 300 alunos matriculados nas Creches 
Municipais. Com objetivo de proporcionar higiene pessoal e atendimento adequado a nossas 
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crianças. 
 
ASSISTÊNCIA:  
Considerando que a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) é responsável pelos 
serviços, programas e projetos ofertados pela Política de Assistência Social do município, sendo 
alguns deles a Casa de Passagem, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e pela estrutura administrativa do 
Conselho Tutelar. 
A Casa de Passagem é um Serviço de Acolhimento Institucional da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, e trata-se de acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes 
(alguns casos) de ambos os sexos, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, 
cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua 
função de cuidado e proteção. O serviço deve apresentar atendimento em unidade institucional 
semelhante a uma residência, portanto os acolhidos devem possuir uma rotina diária e os cuidados 
necessários. Recebe crianças recém-nascidas e com meses de idade variados, por isso, é 
necessária a aquisição de fralda descartável de variados tamanhos.  
Os encaminhamentos para o abrigo são realizados pelo Poder Judiciário, à medida que a criança 
tenha os seus direitos violados, por isso não possuímos um quantitativo estimulado de quantas 
crianças são abrigadas e por quanto tempo a mesma ficará no abrigo. 
 Atualmente, possuímos quatro crianças que realizam o uso de fralda descartável, com idades de 06 
meses a 3 anos, por isso, necessitamos com urgência do referido produto.  
A fralda descartável é utilizada por crianças que ainda não tem o controle sobre seus esfíncteres, 
evacuando e urinando de forma involuntária, portanto é necessária para manter os abrigados 
asseados, cuidando da saúde dos mesmos. 
Diante do exposto acima, se justifica a aquisição de fralda descartável para as crianças abrigadas e 
para as que virão a ser abrigadas na Casa de Passagem. 
 
Assim sendo solicitamos autorização de V. Exa, para aquisição desse objeto, conforme quantitativos 
e suas especificações dos ANEXOS I e II deste TR, para período de 12 meses. 
 
4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Conforme reserva orçamentária indicada pela SEMFA. 
  

 

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

 
Constantes do Anexo I  e II deste Termo de Referência. 

 

6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

SAÚDE - A entrega do material deverá ser efetuada na Central de Abastecimento Farmacêutico 
(CAF), localizada na Av. Beira Rio, 185 no bairro Acaiaca em Piúma– ES, telefone (28) 3520 5373, 
no horário das 07h30min às 15h00min (horário local), em dias úteis, de acordo com Ordem de 
Fornecimento – OF, emitida pelo Setor competente com a devida aprovação da Secretária de 
Saúde, não sendo aceito atraso na entrega, bem como a substituição de produtos por marca inferior 
a definida em edital. 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - A entrega do material deverá ser entregue no 
almoxarifado central na Avenida Felicindo Lopes, n° 23, Bairro Acaiaca, Piúma-ES. 
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7 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

 
A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de 
recebimento da ordem de fornecimento. 
 

 

8 – DA GARANTIA 

Não se aplica 
 

 

9 – DA VIGÊNCIA 

 
A vigência da ATA de Registro de Preços será de 12 meses, a contar a partir da data da sua 
publicação nos órgãos oficiais. 
 

 

10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA ATA 

 
10.1. O acompanhamento, o atesto e a fiscalização da entrega do material será exercida por 
representante do CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da entrega do material, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 
67 da Lei nº 8.666, de 1993 e Art. 6° do Decreto 2.271/97), ficando nomeado os seguintes 
servidores: 
* Secretaria Municipal de Assistência Social – Marcia Helena Roncete, Mat. 8576 
* Secretaria Municipal de Educação – Lidia de Lima Avila, Mat. 8520 
* Secretaria Municipal de Saúde – Michel Fatinato, Mat.8669 
 
A fiscalização do contrato deverá ser efetuada pelo Fiscal, cabendo a este verificar a execução dos 
produtos solicitados/contratados, podendo rejeitar em parte ou total aqueles que não tiverem em 
acordo com as condições previstas neste termo. Receber os produtos, inspecionar se estão em 
acordo com as marcas ofertadas nas propostas, atestando as NF, e encaminhando ao setor 
responsável pela formalização do pagamento. A fiscalização que trata esta Cláusula não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer 
irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou 
de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações). 
 

 

11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR 
 
Conforme mapa de apuração. 
 

 

12 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

  
Conforme o artigo 73 da Lei 8.666/93, executado o contrato, o seu objeto será recebido:  
 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material  com a 
especificação.  
 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação.  
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A entrega será realizada de acordo com a Ordem de Fornecimento emitida total, dentro do prazo 
acima estipulado. 

 
Os materiais deverão ser recebidos provisoriamente com a conferência da quantidade 
solicitada/entregue e constante na nota fiscal, e o recebimento definitivo, será feito no prazo de 5 
dias a contar do recebimento provisório, com a análise se todos os materiais estão em perfeitas 
condições de utilização.  
 
Os materiais deverão ser entregues em suas embalagens originais, contendo marca, fabricante, 
procedência, prazo de validade e lote, de forma a permitir a completa segurança durante o 
transporte. 
 
Na Nota Fiscal devem constar o nome do produto, o lote e a validade para cada item. 
 
13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 Efetuar a entrega das fraldas em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 

 Os materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

 Responsabilizar-se pelos vícios 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). 

 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas, o produto com avarias ou defeitos.  

 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 
presente pregão. 

 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. 

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

 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. 

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

 

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário. 
 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
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aceitação e recebimento definitivos. 
 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 
 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 
15 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

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

 

16 – DO PAGAMENTO 

 
 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo 

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

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

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

Pagamento. 
 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 

conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas 
com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.  

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

 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa 
SRF nº 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de 
dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, 
de acordo com a referida Instrução.  

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

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

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

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

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

 I = (TX/100) /365 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
 
17 – DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de pregão específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

 A ata terá a vigência de 1 (um) ano. 
 Os quantitativos mínimos e máximos estão indicados no ANEXO I. 
 O valor orçado se refere ao quantitativo máximo. 
 No orçamento, indicar o valor estimado pela quantidade máxima. 
 O servidor Luiz Gustavo Teixeira Meyrellis é o responsável pela gestão da Ata. 
 [X] será permitida a Adesão – [   ] – NÃO será permitida Adesão. 
 Será permitida até 100% do total licitado. 

 

 

18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA 

A ser definido pela CPL. 
 

 

19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES 

 
QUALIFICAÇÃO 
 

Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária 
Estadual ou Municipal, conforme determina a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – 
RDC 153 de 26 de abril de 2017, regulamentada e atualizada pela Instrução Normativa do 
Ministério da Saúde – IN 66 de 1º de setembro de 2020. 

 
AMOSTRA DO PRODUTO E REQUISITOS DE VERIFICAÇÃO 
 
As condições das embalagens deverão estar de acordo com a portaria n°1480/90 do ministério da 
saúde; atendendo a resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem  
 
   1. Entrega das Amostras 

1.1. As amostras deverão ser entregues, caso solicitado pelo pregoeiro, aos cuidados do 
responsável técnico lotado na Coordenação de assistência Farmacêutica - CAF, da Secretaria 
Municipal de Saúde, no endereço abaixo, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a 
contar da solicitação do Pregoeiro, em embalagens originais, lacradas e identificadas. 
Endereço: Av. Beira Rio, nº185, bairro Acaiaca, Piúma/ES - CEP 29.285-000. 
1.2. A amostra deve ser entregue juntamente com o Manual de Boas Práticas de Fabricação do 
fabricante da fralda e os seguintes laudos: 
- Irritabilidade dérmica primária 
- Irritabilidade dérmica acumulada 
- Sensibilização 
Conforme determinam a RDC 48, de 25 de outubro de 2013, RDC Nº 142, de 17 de março de 
2017 e Portaria nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990, do Ministério da Saúde/ANVISA. 
 

    2. Após avaliação será emitido parecer do setor técnico, contendo o resultado de cada avaliação, 
bem como critérios para aceitação ou não da amostra apresentada. 
2.1. Em caso de divergência entre as referidas amostras e as especificações deste Termo, 
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Edital, anexos e proposta comercial apresentada, as amostras serão desclassificadas. 
 
    3. Os critérios de avaliação da amostra serão: 

3.1. Amostra em embalagem original e lacrada; 
3.2. Conformidade da amostra com a descrição do item no Termo de Referência; 
3.3. Correspondência fiel da amostra à descrição apresentada na proposta comercial da 
empresa licitante e à descrição da embalagem; 
3.4. Não apresentar histórico de ocorrências relativas a problemas de qualidade devidamente 
comprovadas em processos anteriores, no âmbito da Administração Municipal; 
3.4. Teste de inspeção: será realizado através da observação do brilho da cobertura da fralda 
geriátrica e a saturação do gel pelo lado externo após a aplicação de água; 
3.5. Teste do toque: será realizado por digito-pressão sobre as fraldas 15 minutos após a 
aplicação de água e tem o intuito de encontrar pontos de umidades e deformidades da 
cobertura em todas as etapas dos testes; 
3.6. Teste de umidade: dispor as fraldas sobre um lençol ou outro tecido para detectar o 
extravasamento da água no lençol na aplicação imediata e após uma hora da aplicação de 
água; 
3.7. Teste de deformidade: após uma hora de despejada a água, as fraldas devem ser 
suspensas pelas abas das pontas superiores e inferiores para observar o peso no fundo e a 
perda da sua estrutura. 
A quantidade total de água usada nos testes será de 500ml (infantil) e 1000ml (adulta). 
Será considerada reprovada a fralda que não atender a todos os critérios acima. 
 

    4. As despesas decorrentes da apresentação de amostras, ocorrerão às expensas, 
exclusivamente, da licitante. 
 
    5. O proponente, desde já, fica ciente de que deverá retirar as amostras, no local de entrega, 
passados 30(trinta) dias consecutivos, sob a pena de não o fazendo, sua conduta ser considerada 
como renúncia, sob a pena de descarte. 
 
    6. Fica isenta a obrigação de apresentação de amostra, caso a empresa vencedora do certame 
venha a ofertar, na sua proposta, uma das marcas de referência constante no Termo de Referência 
e para as fraldas para cumprimento de mandado judicial, que obrigatoriamente serão das marcas 
determinadas judicialmente. 
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ANEXO I – A 

 

Fraldas para Atendimento de Mandado Judicial 

Tipo/Marca 
Tamanho 

Pacientes 
Quantidade anual de 
fraldas em unidades 

Geriátrica Tipo Roupa Plenitud 
Tamanho G 

3 13.000 

Geriátrica Bigfral 
Tamanho XG 

1 2.604 

Infantil Menina/Menina Huggies 
Supreme Care Turma da Mônica 

Tamanho XXG 
3 5.902 

Infantil 
Tamanho G 

1 2.400 

 

Fraldas Geriátricas solicitadas por Processo Administrativo + Judicial 

Tipo 
Tamanho 

Pacientes  
Processo 

Administrativo 

Pacientes  
Mandado 
Judicial 

Quantidade anual 
de fraldas em 

unidades 

Geriátrica 
Tamanho P 

5 0 8.000 

Geriátrica 
Tamanho M 

23 3 32.000 

Geriátrica 
Tamanho G 

80 7 80.000 

Geriátrica 
Tamanho EG 

35 5 50.000 

Marcas de Referência 

Tena Confort 

Bigfral 

Plenitud 

Higifral 
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ANEXO I -B 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVO GERAL  

 
 

EXCLUSIVO PARA ME e EPP 
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  

MINÍMA  
QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

01 1235- FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO 
M tripla proteção, filme de polietileno, polpa de celulose, 
polímero super absoservente, não tecido de 
poliprolineno, não tecido de fibras bicomponentes e 
fibras polyester, aloe vera, vitamina E, adesivo 
termoplástico, fios de elástico, fitas adesivas, com 
registro da Anvisa.  
Marca de referência igual ou similar a huggies / turma 
da monica / pampers premium care / cremer. 

UND 150 3.000 1.72 5.160,00 

O Valor Total do Item é de R$ 5.160,00 (cinco mil e cento e sessenta reais) 
 
EXCLUSIVO PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

02 1236- FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO 
G tripla proteção, filme de polietileno, polpa de celulose, 
polímero super absoservente, não tecido de 
poliprolineno, não tecido de fibras bicomponentes e 
fibras polyester, aloe vera, vitamina E, adesivo 
termoplástico, fios de elástico, fitas adesivas, com 
registro da Anvisa.  
Marca de referência igual ou similar a huggies / turma 
da monica / pampers premium care / cremer. 

UND 150 5.400 1,84 9.936,00 

O Valor Total do Item é de R$ 9.936,00 (nove mil e novecentos e trinta e seis reais) 
 
EXCLUSIVO PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

03 1237- FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO 
GG tripla proteção, filme de polietileno, polpa de 
celulose, polímero super absoservente, não tecido de 
poliprolineno, não tecido de fibras bicomponentes e 
fibras polyester, aloe vera, vitamina E, adesivo 
termoplástico, fios de elástico, fitas adesivas, com 
registro da Anvisa.  
Marca de referência igual ou similar a huggies / turma 
da monica / pampers premium care / cremer. 

UND 150 3.000 1,93 5.790,00 

O Valor Total do Item é de R$ 5.790,00 (cinco mil e setecentos e noventa reais) 
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EXCLUSIVO PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

04 1239- FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO 
XXG tripla proteção, filme de polietileno, polpa de 
celulose, polímero super absoservente, não tecido de 
poliprolineno, não tecido de fibras bicomponentes e 
fibras polyester, aloe vera, vitamina E, adesivo 
termoplástico, fios de elástico, fitas adesivas, com 
registro da anvisa.  
Marca de referência igual ou similar a huggies / turma 
da monica / pampers premium care / cremer. 

UND 150 3.000 2,06 6.180,00 

O Valor Total do Item é de R$ 6.180,00 (seis mil e cento e oitenta reais) 
 
 
EXCLUSIVO PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

05 1240- FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P 
super absorção, gel polímero super e ultra absorvente, 
polpa de celulose, filme de polipropileneo e de 
polietileno, com fechos laterais antivazamento, 
ultraflexível, anatômica e confortável, adesivo 
termoplástico, ultra seca, cintura elástica, camada 
externa toque suave, com registro da Anvisa.  
Marca de referência igual ou similar a huggies / turma 
da monica / pampers premium care / cremer. 

UND 100 1.000 1,57 1.570,00 

O Valor Total do Item é de R$ 1.570,00 (hum mil e quinhentos e setenta reais) 
 
 
EXCLUSIVO PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

06 1242- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G 
– TIPO ROUPA - PLENITUD® unidades de roupa intima 
(fralda) geriátrica, tipo roupa, descartável, com gel, 
barreira antivazamento. elástico suave em volta da 
cintura permitindo adaptação perfeita ao corpo, elásticos 
duplos nas pernas, para conforto e segurança 
antivazamento. costuras laterais removíveis para retirada 
do produto com maior facilidade.  
marca plenitud®. 
validade 3 anos após a fabricação. 
Cumprimento de mandando judicial 

UND 650 13.000 5,40 70.200,00 

O Valor Total do Item é de R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais) 
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EXCLUSIVO PARA ME e EPP 
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  

MINÍMA  
QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

07 1243- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM . P 
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção 
por até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante 
suave, e elásticos nas pernas, formato anatômico. 
Especificações: tamanho pequeno, cintura 40 a 80cm, 
peso de 20 a 40 kg, quatro fitas adesivas reposicionáveis 
tri-laminadas para fixação com segurança, barreiras 
antivazamento mais altas que protege a pele e evita 
vazamentos, produto hipoalergênico, com grande 
suavidade e conforto, aloe vera para manter a pele 
suave e protegida, testado dermatologicamente, gel 
inibidor de odor, indicador de umidade/troca, muda de 
cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda 
pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a 
fralda mais seca por mais tempo. Composição: polpa de 
celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, 
não tecido de fibras polipropileno, adesivos 
termoplásticos fios de elastano e fitas adesivas dados do 
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação.  
A descrição de incontinência severa deve constar no 
pacote/embalagem da fralda. 

UND 400 8.200 2,49 20.418,00 

O Valor Total do Item é de R$ 20.418,00 (vinte mil e quatrocentos e dezoito reais) 
 
EXCLUSIVO PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

08 1244- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. M  
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção 
por até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante 
suave, e elásticos nas pernas, formato anatômico. 
Especificações: tamanho pequeno, cintura 70 a 120cm, 
peso de 40 a 70 kg, quatro fitas adesivas reposicionáveis 
tri-laminadas para fixação com segurança, barreiras 
antivazamento mais altas que proteja a pele e evita 
vazamentos, produto hipoalergênico, com grande 
suavidade e conforto, aloe vera para manter a pele 
suave e protegida, testado dermatologicamente, gel 
inibidor de odor, indicador de umidade/troca, muda de 
cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda 
pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a 
fralda mais seca por mais tempo. composição: polpa de 
celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, 
não tecido de fibras polipropileno, adesivos 
termoplásticos fios de elastano e fitas adesivas dados do 
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. Com 
registro da Anvisa. 
A descrição de incontinência severa deve constar no 
pacote/embalagem da fralda. 

UND 1.610 32.200 2,40 77.280,00 

O Valor Total do Item é de R$ 77.280,000 (setenta e sete mil e duzentos e oitenta reais) 
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AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

09 1245- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G 
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção 
por até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante 
suave, e elásticos nas pernas, formato anatômico. 
Especificações: tamanho pequeno, cintura 100 a 150cm, 
peso de 70 a 90 kg, quatro fitas adesivas reposicionáveis 
tri-laminadas para fixação com segurança, barreiras 
antivazamento mais altas que proteja a pele e evita 
vazamentos, produto hipoalergênico, com grande 
suavidade e conforto, aloe vera para manter a pele 
suave e protegida, testado dermatologicamente, gel 
inibidor de odor, indicador de umidade/troca, muda de 
cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda 
pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a 
fralda mais seca por mais tempo. composição: polpa de 
celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, 
não tecido de fibras polipropileno, adesivos 
termoplásticos fios de elastano e fitas adesivas dados do 
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. com 
registro da Anvisa. 
A descrição de incontinência severa deve constar no 
pacote/embalagem da fralda. 

UND 3.010 60.150 2,45 147.367,50 

O Valor Total do Item é de R$ 5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte reais 
 
COTA RESERVADA PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

10 1245- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G 
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção 
por até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante 
suave, e elásticos nas pernas, formato anatômico. 
Especificações: tamanho pequeno, cintura 100 a 150cm, 
peso de 70 a 90 kg, quatro fitas adesivas reposicionáveis 
tri-laminadas para fixação com segurança, barreiras 
antivazamento mais altas que proteja a pele e evita 
vazamentos, produto hipoalergênico, com grande 
suavidade e conforto, aloe vera para manter a pele 
suave e protegida, testado dermatologicamente, gel 
inibidor de odor, indicador de umidade/troca, muda de 
cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda 
pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a 
fralda mais seca por mais tempo. composição: polpa de 
celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, 
não tecido de fibras polipropileno, adesivos 
termoplásticos fios de elastano e fitas adesivas dados do 
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. com 
registro da Anvisa. 
A descrição de incontinência severa deve constar no 

UND 1.000 20.050 2,45 49.122,50 
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pacote/embalagem da fralda. 

O Valor Total do Item é de R$ 49.122,50 (quarenta e nove mil e cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) 
 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

11 1246- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM XG  
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção 
por até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante 
suave, e elásticos nas pernas, formato anatômico. 
Especificações: tamanho médio, cintura 110 a 165cm, 
peso acima de 90 kg, quatro fitas adesivas 
reposicionáveis tri-laminadas para fixação com 
segurança, barreiras antivazamento mais altas que 
protege a pele e evita vazamentos, produto 
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe 
vera para manter a pele suave e protegida, testado 
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de 
umidade/troca, muda de cor ao contato com o líquido e 
indica quando a fralda pode ser trocada, gel ultra 
absorvente para manter a fralda mais seca por mais 
tempo. composição: polpa de celulose, polímero 
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de 
fibras polipropileno, adesivos termoplásticos fios de 
elastano e fitas adesivas dados do fabricante, lote, 
validade 3 anos após a fabricação. com registro da 
Anvisa. 
A descrição de incontinência severa deve constar no 
pacote/embalagem da fralda 

UND 1.883 37.650 2,53 95.254,50 

O Valor Total do Item é de R$ 95.254,50 (noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) 
 
 
COTA RESERVADA PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

12 1246- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM XG  
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção 
por até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante 
suave, e elásticos nas pernas, formato anatômico. 
Especificações: tamanho médio, cintura 110 a 165cm, 
peso acima de 90 kg, quatro fitas adesivas 
reposicionáveis tri-laminadas para fixação com 
segurança, barreiras antivazamento mais altas que 
protege a pele e evita vazamentos, produto 
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe 
vera para manter a pele suave e protegida, testado 
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de 
umidade/troca, muda de cor ao contato com o líquido e 
indica quando a fralda pode ser trocada, gel ultra 
absorvente para manter a fralda mais seca por mais 
tempo. composição: polpa de celulose, polímero 

UN 627 12.550 2,53 31.751,50 
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superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de 
fibras polipropileno, adesivos termoplásticos fios de 
elastano e fitas adesivas dados do fabricante, lote, 
validade 3 anos após a fabricação. com registro da 
Anvisa. 
A descrição de incontinência severa deve constar no 
pacote/embalagem da fralda 

O Valor Total do Item é de R$ 31.751,50 (trinta e um mil e setecentos e cinquenta e um reaise cinquenta centavos) 
 
 
EXCLUSIVO PARA ME e EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  
MINÍMA  

QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

13 4073- FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG 
MENINO/MENINA -HUGGIES SUPREME CARE fralda 
descartavel infantil xxg menino/menina – huggies 
supreme care® celulose, polímero superabsorvente, 
polipropileno, po lietileno, elásticos, adesivos, aloe vera e 
vitamina E. componentes atóxicos não propensos a 
causar irrita ção em contato com a pele. validade 3 anos 
após a fabricação.  
marca: huggies supreme care®. 
 
Para cumprimento de mandado judicial. 

UND 254 5.092 2,87 14.614,04 

O Valor Total do Item é de R$ 14.614,04 (quatorze mil e seiscentos e quatorze reais e quatro centavos) 
 
 

EXCLUSIVO PARA ME e EPP 
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  

MINÍMA  
QUANT.  
MÁXIMA  

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

14 4109- FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. 
XG -BIGFRAL 
características: neutralizador de odores, supergel, 
proteção anti-vazamento. Com registro no ministério 
da saúde.  
marca: bigfral.validade 3 anos após a fabricação. 
 
Para cumprimento de mandado judicial. 

UND 130 2.604 5,35 13.931,40 

O Valor Total do Item é de R$ 13.931,40 (treze mil e novecentos e trinta e um mil reais e quarenta centavos) 
 
 
OBS: Os pacotes a serem fornecidos, não devem ultrapassar a quantidade máxima de 30 fraldas, para 
permitir a distribuição sem abertura dos mesmos. 
 
VALOR TOTAL DESTA LICITAÇÃO É DE R$ 548.575,44(quinhentos e quarenta e oito mil e 
quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) 
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ANEXO 02    
 

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 
 
Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica 
acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ:  
REPRESENTANTE e CARGO:  
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  
ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL: 
 
 

Item Descrição do objeto Unid Quant.  
 

Registro  
Anvisa 

(13 dígitos) 

Valor  
Unitário 

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 mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da 
sessão pública do Pregão. 
 
OBS.: Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à 
perfeita execução do objeto,  entrega no município, 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 
infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios 
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, 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 

ID CidadES: 2022.056E0700001.02.00xx 
 
O MUNICÍPIO DE PIÚMA, ES, pessoa jurídica 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 jurídica 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 _____ (Órgão Expedidor), CPF n.º _____, 
denominado FORNECEDOR, resolvem firmar 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. Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, conforme detalhamento e 
demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Pregão para todos os fins. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA 
 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de ______ (______) meses, contado do dia 
posterior à data de sua publicação no Diário Oficial 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 firmar as contratações que dela poderão advir, facultando a realização de licitação específica 
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário 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 Município 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 
especificado 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 FISCALIZAÇÃO 
 
4.1 – As entregas dos produtos deverão ser efetuadas da seguinte forma: 
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Secretaria de Saúde - Na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), localizada na Av. Beira Rio, 185 
no bairro Acaiaca em Piúma– ES,  
 
Secretarias de Educação e Assistência Social - No almoxarifado central na Avenida Felicindo Lopes, n° 
23, Bairro Acaiaca, Piúma-ES 
 
4.2. O prazo para entrega dos produtos é de no máximo 15 (quinze) dias contados a partir da data de 
recebimento da ordem de fornecimento.  
 
4.3 – Só será considerado como entrega definitiva dos produtos, após análise prévia da Fiscalização do 
Contrato, que deverá realizar o aceite definitivo ou recusa do bem em até 05 (cinco) dias. 
 
4.4 – A Secretaria de requisitante será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento 
solicitado.   
 
4.5 – A fiscalização a que se refere a cláusula 4.4 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. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato, responsável pelo recebimento dos 
materiais, de acordo com a Ordem de Serviço, nas condições aqui estabelecidas. 
 

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

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

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

5.5. 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. 
 

5.6. 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. 
 

5.7. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 
declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 
(substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, 
ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 
 

5.8. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser 
contado integralmente a partir de sua reapresentação. 
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5.9. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 
municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 
 

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

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

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

 I = (TX/100) /365  
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
6.1. Nos termos do que prescreve a Lei nº 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total ou 
parcialmente os contratos celebrados com a administração pública municipal e aos licitantes que cometam 
atos visando frustrar os objetivos da licitação serão aplicadas advertências, multas, suspensão temporária, 
impedimento de licitar e/ou contratar e declaração de inidoneidade, sem prejuízo de outras providências de 
caráter administrativo e judicial visando reparação de eventuais danos; 
 
6.2 - As condutas e as sanções a que estão passíveis os licitantes e/ou contratados são as seguintes: 

a) ADVERTÊNCIA no caso de descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas contratuais e 
outras obrigações assumidas; 
 

b) MULTA MORATÓRIA de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, 
limitada a 10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos materiais/serviços licitados; 
 

c) MULTA COMPENSATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de 
descumprimento do Objeto; 
 

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 3 (três) meses no caso de vencido o prazo da advertência e o licitante ou contratada 
permanecer inadimplente; 
 

e) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 6 (seis) meses no caso de aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 
(doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado 
pela Administração e alteração da quantidade ou qualidade dos bens entregues; 
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f) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 12 (doze) meses no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, 
de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 
 

g) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 24 (vinte e quatro) meses no caso de: entregar como verdadeira mercadoria falsificada, 
adulterada, deteriorada ou danificada; paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens 
sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração; praticar ato ilícito visando frustrar 
os objetivos de licitação no âmbito da Administração Pública Municipal; sofrer condenação definitiva 
por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; apresentar 
documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de 
modo inidôneo; Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos privados; 
 

h) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR: Quem, 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 fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o município a que se refere o inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, 
pelo prazo de até 2 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
 

i) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será 
concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de 
decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas, no caso da CONTRATADA 
ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; demonstrar 
não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos privados.  

 

6.3 Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao fornecedor o direito à ampla defesa; 
 

6.4 Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será notificado para apresentar defesa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação; 
 

6.5 No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo 
para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação; 
 

6.6 O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do 
direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital; 
 

6.7 No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir 
alegações referentes à matéria objeto do processo; 
 

6.8 A Contratada incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade 
processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do 
seu convencimento; 
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6.9 A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão contratual, 
ficando a cargo da Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir; 
 

6.10 Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será descontado desta; 
 
6.11 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, ao qual será 
descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente; 
 

6.12 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega de material/serviços, sedia de expediente normal no órgão ou entidade 
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte; 
 

6.13 Ocorrendo atraso injustificado na entrega do material/serviço licitado, a autorização de fornecimento 
ou contrato poderá ser cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse público em manter a 
avença, hipótese em que será aplica da multa de acordo com a modalidade; 
 

6.14 Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou contratada ficará, ainda, 
sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração Municipal ou a 
terceiros. 
 
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 justificativa 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 inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
efetivada através de publicação na imprensa oficial, 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 mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam 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 Município 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 Saúde. 
 
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: 
 

Órgão Dotação Natureza de 
Despesa 

Ficha Fonte 

Secretaria ___________ 
(especificar) 

    

 
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: 
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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. 

 
10.2.2 - 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 deverão ocorrer por notificação 
pessoal ou por correspondência com aviso de recebimento. 
 

10.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terão 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 Espírito 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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ANEXO 04 
 

MINUTA DE CONTRATO nºxxx/xxxx 
CIDADES: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
O MUNICÍPIO DE PIÚMA, ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua 
Felicino Lopes, nº23, Acaiaca, Piúma/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.165.695/0001-18, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmº. Sr. Prefeito PAULO CELSO COLA 
PEREIRA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado, a empresa 
_____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º _____, com sede na Rua _____, 
n.º __, bairro, Cidade/UF, CEP n.º _____, neste ato representado legalmente pelo Sr. _______________, 
CPF nº ____.____._____-___, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este CONTRATO 
nos termos do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº xxx/xxxx, Processo  nº xxxx/xxxx, conforme 
a Lei nº 8.666/1993, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, conforme detalhamento 
e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente contrato para todos os fins. 

  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 

2.1. O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o nº 042/2022, 
Processo Administrativo nº 6.345/2022, nos moldes Do Decreto nº 10.024/2019, Lei Federal n° 10.520/02 e 
Lei Federal n° 8.666/93. 
 
2.2. Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas, que 
compõem o Pregão Eletrônico nº 042/2022¸ completando o presente contrato para todos os fins de direito, 
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 

3.1. O prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura 
desde que publicado na forma da Lei, admitindo prorrogação mantidas as demais cláusulas do Contrato e 
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos 
enumerados no §1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAIS DE DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E DA 
FISCALIZAÇÃO 
 

4.1 – As entregas dos produtos deverão ser efetuadas da seguinte forma: 
 

Secretaria de Saúde - Na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), localizada na Av. Beira Rio, 185 
no bairro Acaiaca em Piúma– ES,  
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Secretarias de Educação e Assistência Social - No almoxarifado central na Avenida Felicindo Lopes, n° 
23, Bairro Acaiaca, Piúma-ES 
 
4.2. O prazo para entrega dos produtos é de no máximo 15 (quinze) dias contados a partir da data de 
recebimento da ordem de fornecimento.  
 
4.3 – Só será considerado como entrega definitiva dos produtos, após análise prévia da Fiscalização do 
Contrato, que deverá realizar o aceite definitivo ou recusa do bem em até 05 (cinco) dias. 
 
4.4 – A Secretaria de requisitante será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento 
solicitado.   
 

4.5 – A fiscalização a que se refere a cláusula 4.4 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 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

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

Órgão Dotação Natureza de 
Despesa 

Ficha Fonte 

Secretaria    
(especificar) 

    

 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 
 

6.1. O Município de Piúma/ES pagará   a   Contratada   pela prestação do serviço   o valor global   de 
R$XXX  (xxxxxxxxxx), cujo pagamento será efetuado por demanda, conforme relação de itens do Anexo I 
do Contrato. 
 
6.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação de serviços, dentre eles, direitos 
trabalhista, encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros 
custos e benefícios, bem como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado que 
porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 
 

7.1. Os preços firmados entre os contratantes são passíveis de reajuste, após 12(doze) meses a contar da 
data da apresentação da proposta, utilizando-se a variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo, mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro que venha a substituí-lo, 
adotando-se a seguinte fórmula: 

 
7.1.1. Pr = P + (P x V) 
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Onde: 
 
Pr = preço reajustado, ou preço novo; 
P = preço atual (antes do reajuste); 
V = variação percentual obtida na forma do item 7.1.1 desta cláusula, de modo que (P x V) significa o 
acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.  
 
7.2 - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 
 
7.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, 
ocorrerá a preclusão do direito. 
 
7.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o 
contrato. 
 
7.3 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
devidamente fundamentado e comprovado, atendidas as condições previstas em lei. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
8.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

 
8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos; 
 
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
 
8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
 

8.2 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 

8.2.1 -Efetuar a entrega das fraldas em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, 
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de 
garantia. 
  
8.2.2 - Os materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 
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8.2.3 - Responsabilizar-se pelos vícios 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). 
 
8.2.4 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 
o produto com avarias ou defeitos. 
 
8.2.5 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente 
pregão. 
 
8.2.6 - 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. 
 
8.2.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no pregão. 
 
8.2.8 - 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. 
 
8.2.9 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
  
 

 CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 
9.1 - A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pela prestação 
dos serviços quando da Ordem de Serviço direta, que deverá atestar o serviço nas condições aqui 
estabelecidas. 
 
9.2. Junto ao ateste será aposta a data e as ressalvas se houver. 
 
9.3. A Nota Fiscal dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 
(cinco) dias do ateste do recebimento. 
 
9.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento. 
 
9.5. 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. 
 
9.6. 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. 
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9.7. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, acompanhado da nota fiscal/fatura, 
declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 
(substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, 
ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 
 
9.8. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser 
contado integralmente a partir de sua reapresentação. 
 
9.9. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 
municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 
 
9.10. A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 
Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida 
desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. 
 
9.11. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com 
utilização da seguinte fórmula: 

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

I = (TX/100) /365 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. 
 
9.12. Os valores pagos serão correspondentes aos fornecimentos efetivamente realizado, de acordo com a 
demanda, em conformidade com a tabela de preços contratada. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
10.2 - As condutas e as sanções a que estão passíveis os licitantes e/ou contratados são as seguintes: 

a) ADVERTÊNCIA no caso de descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas contratuais e 
outras obrigações assumidas; 
 
b) MULTA MORATÓRIA de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, 
limitada a 10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos materiais/serviços licitados; 
 
c) MULTA COMPENSATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de 
descumprimento do Objeto; 
 
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 3 (três) meses no caso de vencido o prazo da advertência e o licitante ou contratada 
permanecer inadimplente; 
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e) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 6 (seis) meses no caso de aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 
(doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado 
pela Administração e alteração da quantidade ou qualidade dos bens entregues; 
 
f) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 12 (doze) meses no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, 
de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 
 
g) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar coma Administração Pública 
Municipal por 24 (vinte e quatro) meses no caso de: entregar como verdadeira mercadoria falsificada, 
adulterada, deteriorada ou danificada; paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens 
sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração; praticar ato ilícito visando frustrar 
os objetivos de licitação no âmbito da Administração Pública Municipal; sofrer condenação definitiva 
por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; apresentar 
documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de 
modo inidôneo; Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos privados; 
 
h) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR: Quem, 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 fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o município a que se refere o inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, 
pelo prazo de até 2 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
 
i) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será 
concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de 
decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas, no caso da CONTRATADA 
ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; demonstrar 
não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos privados.  

 
10.3 Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao fornecedor o direito à ampla defesa; 
 
10.4 Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será notificado para apresentar defesa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação; 
 
10.5 No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo 
para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação; 
 
10.6 O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do 
direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital; 
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10.7 No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir 
alegações referentes à matéria objeto do processo; 
 
10.8 A Contratada incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade 
processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do 
seu convencimento; 
 
10.9 A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão 
contratual, ficando a cargo da Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir; 
 
10.10 Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será descontado desta; 
 
10.11 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, ao qual será 
descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente; 
 
10.12 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega de material/serviços, sedia de expediente normal no órgão ou entidade 
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte; 
 
10.13 Ocorrendo atraso injustificado na entrega do material/serviço licitado, a autorização de fornecimento 
ou contrato poderá ser cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse público em manter a 
avença, hipótese em que será aplica da multa de acordo com a modalidade; 
 
10.14 Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou contratada ficará, ainda, 
sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração Municipal ou a 
terceiros. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato: 

11.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais; 
11.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
11.1.3. a paralisação do serviço/fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE; 
11.1.4. desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
11.1.5. cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo 
representante da 

CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato; 
11.1.6. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (recuperação judicial ou 
extrajudicial); 
11.1.7. a dissolução da sociedade; 
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11.1.8. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução deste contrato; 
11.1.9. razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere este contrato; 
11.1.10. a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do 
valor inicial atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando 
acordado pelas partes, por meio de instrumento hábil. 
11.1.11. atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
decorrentes do fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
11.1.12. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste contrato; 
11.1.12. descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
 

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

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS 
 
12.1. O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos 
termos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que deverá ser 
protocolado no endereço mencionado neste Contrato. 
 
12.2. Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem: 

12.2.1. Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos 
casos de: 
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária. 
b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 

 
12.2.2Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, 
nas hipóteses não previstas no Item anterior. 
 
12.2.3. Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaração 
de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua 
decisão. 
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12.3. A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverão ocorrer por notificação 
pessoal ou por correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial, no caso de não ser 
possível localizar a Contratada. 
12.4. Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo. 
 
12.5. A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais recursos 
delas decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito 
Municipal. 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO 
 

13.1 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar 
a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta 
própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de 
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não 
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficial do extrato deste contrato. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de 
Piúma-ES. 

 

15.2 - Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente 
contrato, em 03 (três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas. 

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

 
_____________________ 
 xxxxxxxxxx  
Prefeito(a) de Piúma CONTRATANTE 

 
_____________________  
CONTRATADA 

Testemunhas: 

 

Nome     Nº CPF ou RG    Nome    Nº CPF ou RG   

 


