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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 053/2022 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME e EPP  

   
 

ID CidadES: 2022.056E0700001.01.0032 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA, torna público para conhecimento dos interessados que  realizará 
licitação, na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço por  LOTE, 
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. 
 
A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA-ME, EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações, assim como em observância aos dispositivos da Lei complementar nº 147/2014. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o 
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua 
equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; 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 Aquisição de Produtos de higiene pessoal para atender as necessidades 
da população de rua (POP RUA), conforme solicitação junto ao Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Piúma/ES, 
conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital para 
todos os fins. 
 
1.2 – A presente licitação será na modalidade pregão eletrônico com critério de julgamento menor preço 
por LOTE. 
 
1.1.2. O objetivo da contratação em lote único se dá em virtude da economicidade e ganho de escala. 
Conforme preconiza a Lei nº 8.666/1993, a divisão em parcelas se dará em quantidade suficiente para que 
se garanta a economicidade e competitividade sem perda da economia de escala. Vejamos: 

 
Art. 23 [...] 
§1oAs obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em 
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia 
de escala. 
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O parcelamento resultaria em perda de economia de escala, visto que os custos fixos das empresas con-
tratadas diluir-se-ia em um número menor de quantitativos fornecidos. A contratação individual tornaria de-
terminados lotes/itens mais atrativos, gerando custo acima do esperado, logo, desvantagem para a Admi-
nistração Pública. 
 
Considerando, que a administração ganha em capacidade de gestão de contrato, com instrumento de co-
brança efetiva a um único mantenedor de itens semelhantes e que com esse cenário existe um único inter-
locutor/fiscal e um único grupo de itens. 
 
Considerando, que a divisão por lote nesse caso propicia um gerenciamento eficiente e racionalizado dos 
recursos públicos, reduzindo as despesas administrativas. 

 
2.3. 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. 
 
3.4. 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: 13H:00M DO DIA 26/09/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 23H:59M DO DIA 03/10/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
DATA E HORA LIMITE PARA ESCLARECIMENTO: 23H:59M DO DIA 03/10/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 12H:59M DO DIA 06/10/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

13H:00M DO DIA 06/10/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

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. 
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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 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 FUNCIONAL NATUREZA DE 

DESPESA 

FICHA FONTE DE 

RECURSO 

Secretaria de Assistência Social 000009001082440242.079 33903021 352 2111 
 

 
 
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. 
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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 
 
6.1. Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
6.2. As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas propostas de 
fornecimento de itens parciais do objeto. 
 
6.3. Não será permitida sub-contratação de empresas. 
 
6.4. 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) 
 
6.5. Não poderão participar do presente Pregão, as empresas das quais o(a) Servidor(a) Público(a) da 
Prefeitura de Piúma-ES seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
 
6.6. Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo econômico 
ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta. 

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

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

6.7.1. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte. 
6.7.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
6.7.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 
6.7.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
6.7.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 
6.7.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
6.7.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 
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7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 
 
7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade 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 PIÚMA 
AVENIDA FELICINDO LOPES, N.º 238, ACAIACA - PIÚMA-ES 
CEP. 29.285-000 
ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/XXXX 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ___________________________ 
A/C: SETOR DE LICITAÇÕES 
 
7.11. Caso o licitante opte por outro meio de entrega dos documentos em questão, será considerado 
atendido o prazo na data do efetivo recebimento. 
 
8 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
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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. Marca de cada item ofertado; 
8.1.3. 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 – A ao Edital. 
 
 
9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
 
9.2. A Pregoeira 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. 

 
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 
 
9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

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

 
9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no Edital. 
 
9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
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9.8. O intervalo 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$0,50 (CINQUENTA 
CENTAVOS). 
 
9.9.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos 
e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 
descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 
9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
 
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
á automaticamente. 
 
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, 
assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 
da consecução do melhor preço. 
 
9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas). 
 
9.16. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
 
9.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 
9.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
9.19. 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. 
 
9.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e terá 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. 
 
9.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
9.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
9.22.1. Produzidos no país; 
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9.22.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
9.22.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
9.22.4. 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. 
 
9.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
9.23.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor 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. 

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

 
10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
10.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta 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. 
 
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. 
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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. 
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. 

 
11 – DA HABILITAÇÃO 
 

 
11.1. 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. 

11.1.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
11.1.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a 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. 

11.1.2.1. 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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11.1.3. 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. 

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

 
 
11.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; 

 
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. 
 
11.3. 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; 
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). 
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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. 

 
 
11.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

11.4.1 - 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 o fornecimento do objeto ora licitado. 

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

 
11.4.1.2. -  O 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. 

 
 
11.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

11.5.1. 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. 

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

 
 

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

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

 
12.2. 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. 

 
12.3.  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; 
 
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) Dados bancários, dados do representante legal. 

 
12.4. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 
 
 
14 – DOS RECURSOS 
 
14.1. Declarado o VENCEDOR 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 
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. 
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14.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira 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 a Pregoeira 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. DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 
 
17.1 - Fundamentado pelo § 4º art. 62 da Lei 8.666/93, o “termo de contrato” será substituído por Autorização 
de Fornecimento que deverá ser emitida pela secretaria requisitante. 
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17.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente e publicado o seu resultado, a Secretaria 

solicitante, emitirá a Ordem de Fornecimento, visando à execução do objeto licitado. 

 
17.3 - 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 ou Fax. A contagem 
de prazo terá início da data do envio da Ordem de Fornecimento pela secretaria requisitante. 

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

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

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

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

 
18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento 
do material quando da Autorização de Fornecimento direta, que deverá receber o bem nas condições aqui 
estabelecidas. 
18.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver. 
18.3. A Nota Fiscal dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 10 
(dez) dias do atesto do recebimento. 
18.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento. 
18.5. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta-corrente 
por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez 
satisfeitas as condições estabelecidas no Termo de Referência. 
18.6. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde 
que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
18.7. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, 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. 
18.8. 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. 
18.9. 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). 
18.10. 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 
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limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 
18.11. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com 
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. 

 
 
19 – DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

19.1.  O preço cotado será fixo e irreajustável 

 
20 - DAS PENALIDADES 

 
20.1. À Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, sujeitando-se às 
penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme 
o disposto: 
 
          a) Multa; 
            b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da autorização de serviço; 
            c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Piúma/ES e, 
            d) Declaração de inidoneidade. 
20.2. Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a CONTRA-

TADA: 

  a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por 

escrito, do CONTRATANTE; 

 c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 

 d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CON-

TRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os 

danos causados. 

e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais; 

f) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital. 
20.3. Ocorrendo atraso na entrega do produto, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor 
contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
20.4.  Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar 
com a Prefeitura de Piúma, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em 
função da gravidade da falta cometida. 
20.5. Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, 
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não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CON-
TRATANTE, independentemente das demais sanções cabíveis. 
20.6. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, pon-
derada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 
20.7. Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CON-
TRATADA, justificando a medida. 
20.8.  As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável 
de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de 
reconsideração do recurso.  
20.9. Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, 
independentemente das demais sanções previstas neste termo 
20.10. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993; 

20.11. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Piúma/ES após a devida 
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia: 

20.12. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde 
será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se 
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

20.13. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde 
deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993; 

20.14. A aplicação da sanção de “declaração de inidoneidade” é da competência exclusiva do Chefe do 
Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 
abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

20.15. Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 
 

21 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos e sua proposta, 
assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, 
ainda: 
21.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
21.3.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 
a 27. do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 
21.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 
com avarias ou defeitos; 
21.5.  Comunicar a Contratante, 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; 
 21.6.  Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do objeto, bem como todas e 
quaisquer despesas decorrentes do seu fornecimento.  
 21.7.  A Contratada deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos pela 
Contratante, obrigando-se especialmente, a: Cumprir Legislação Sanitária Federal e Estadual/Municipal;  
21.8. Adequar, por determinação da Contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de 
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acordo com as boas práticas de fabricação.  
21.08. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os danos causados a terceiros ou ao patrimônio 
público municipal, em decorrência da execução dos serviços contratados. 
21.09. Responder civil, administrativa e penalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais 
e/ou pessoais causados ao município, aos seus empregados e/ou terceiros, como consequência de 
imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados.  
21.10. A Contratada deverá se responsabilizar por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social–INSS, Assistenciais, Securitárias e Sindicais, de 
seus funcionários, sendo considerada como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de 
solidariedade empregatícia desta Contratante.  
21.11. Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, transferir a terceiros, no todo ou em parte, as 
obrigações assumidas, sem prévia anuência da contratante. 
21.12. A CONTRATADA deverá apresentar certidões de regularidade fiscal da empresa, bem como todos 
os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, previstos na legislação vigente e de quaisquer outros 
em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados. 
 
22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
22.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
22.2.  Encaminhar à Contratada as Autorizações de Fornecimento; 
22.3.  Efetuar os pagamentos à contratada, em até 30(trinta) dias após o atesto da Nfe, acompanhada das 
certidões de regularidade fiscal junto à Receita Ferderal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho, Fazenda 
Pública Federal, Estadual e Municipal da sede da empresa; 
22.4.  Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa prestar os 
serviços dentro das especificações exigidas neste instrumento; 
22.5.  Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao serviço ou aquisição 
solicitados; 
22.6.  Rejeitar os serviços caso não satisfaçam aos padrões exigidos nas especificações e recomendações 
da CONTRATANTE; 
22.7.  Acompanhar e fiscalizar o objeto do Contrato por meio de representante da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, especialmente designado para tanto; 
22.8.  Notificar por escrito a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso da entrega dos 
objetos, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas no Edital; 
22.9.  Pagar a fatura ou Nota Fiscal devidamente atestada, no prazo previsto no instrumento convocatório. 

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

 
ANEXO 01 – Termo de Referência; 
ANEXO 02 - Proposta Comercial (MODELO) 

 
  

Piúma/ES, 23 de setembro de 2022. 
 

 

Fernanda da Silva P. Parente 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Nº  

DATA:  

VALIDADE DESTE TERMO 

Este termo só terá validade se for acompanhado do pedido inicial para: 
Contratação de empresa para aquisição de Produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da popu-
lação de rua (POP RUA). 
1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

2 – DO OBJETO 

 
Aquisição de Produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da população de rua (POP RUA), con-
forme solicitação junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social do Município de Piúma/ES. 
3 – DA JUSTIFICATIVA 

 
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. 
 
Os equipamentos da Assistência Social realizam um trabalho com as famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade e risco social no intuito de proporcionar sua emancipação, ampliando sua capacidade de enfrentar 
com autonomia os obstáculos da vida cotidiana. 
 
Com a ampliação dos serviços e programas da Política de Assistência Social de Piúma, o público atendido nos 
serviços e programas também teve um aumento significativo, portanto necessitam de uma atenção diferenciada 
onde o indivíduo sinta-se valorizado, elevando a sua auto-estima. 
 
Neste sentido o (CREAS) é um equipamento público vinculado à Proteção Social Especial de Média Complexidade 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde são ofertados serviços para pessoas em situação de rua. 
 
Conhecidos, popularmente, como mendigos, pedintes, homens do saco ou moradores de rua, essas pessoas, na 
maioria das vezes, possuem seus vínculos familiares fragilizados ou rompidos, não têm moradia convencional 
regular e se encontram em situação de pobreza extrema. 
 
Em geral, são vítimas de preconceito. O que dificulta a reconstrução de suas vidas na comunidade onde vivem e 
a restauração de sua autonomia. 
 
O papel da Secretaria de Assistência Social, por meio do (CREAS), é garantir proteção social e os direitos dessas 
pessoas através de serviços especializados e assegurar o atendimento e realizar atividades direcionadas para o 
desenvolvimento de sociabilidades com pessoas que moram na rua, na perspectiva de fortalecimento de vínculos 
interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. Por tanto, é necessário 
ajudar e apoiar os moradores de rua, tendo em vista que higiene pessoal é tão essencial e de grande importância 
para cuidar da Saúde, pois todos merecem tratamento digno e respeito. 
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Diante disto, faz- se necessário a aquisição de produtos de higiene pessoal para a montagem dos kits que serão 
distribuídos aos moradores de rua, ajudando assim a beneficiar aqueles que de fato precisam e possibilitando uma 
condição de vida mais digna. 
 
3.1 – A contratação se dará por MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
3.1.2. O objetivo da contratação em lote único se dá em virtude da economicidade e ganho de escala. 
Conforme preconiza a Lei nº 8.666/1993, a divisão em parcelas se dará em quantidade suficiente para que se garanta a 
economicidade e competitividade sem perda da economia de escala. Vejamos: 

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

O parcelamento resultaria em perda de economia de escala, visto que os custos fixos das empresas contratadas diluir-
se-ia em um número menor de quantitativos fornecidos. A contratação individual tornaria determinados lotes/itens 
mais atrativos, gerando custo acima do esperado, logo, desvantagem para a Administração Pública. 
 
Considerando, que a administração ganha em capacidade de gestão de contrato, com instrumento de cobrança efetiva 
a um único mantenedor de itens semelhantes e que com esse cenário existe um único interlocutor/fiscal e um único 
grupo de itens. 
 
Considerando, que a divisão por lote nesse caso propicia um gerenciamento eficiente e racionalizado dos recursos pú-
blicos, reduzindo as despesas administrativas. 
        
 

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Conforme reserva orçamentária indicada pela SEMFA. 
 

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

 
Conforme especificado no Anexo I deste Termo de Referência  

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

 
Os objetos deverão ser entregues no almoxarifado, na sede da Prefeitura Municipal de Piúma, situado na Rua: 
Felicino Lopes n° 238 Bairro: Acaiaca Piúma – ES, CEP: 29285-000, Tel: (028) 3520-1915 
HORÁRIO DE ENTREGA SERÁ SEMPRE DE 08:00H ÀS 17:00H 
Email: assistenciasocial@piuma.es.gov.br 
 

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

 
7.1. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento 
da Autorização de Fornecimento; 
7.2. Os materiais que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência, 
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apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso, serão recusados e devolvidos parcial ou totalmente, 
conforme o caso, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução; 
7.3. O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o 
disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil; 
7.4. Somente após a verificação do enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste 
Termo de Referência, dar-se á o recebimento definitivo por servidor responsável, no prazo máximo de 05(cinco) 
dias úteis a contar do recebimento provisório; 
7.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do material 
entregue; 
7.6. Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita 
de que o produto seja falsificado; 
7.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até 
que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
 

8 – DA GARANTIA 

 
8.1. Recebimento dos produtos não exclui a responsabilidade do Contratante pela qualidade, embalagem e 
características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas nos produtos constantes conforme 
validade e prazo vigente determinado pela regulamentação da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
9 – DA VIGÊNCIA 

 
Não se aplica, pois, a aquisição será realizada em uma única compra. 
 

10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
O acompanhamento da prestação de serviços se fará pela servidora SILVANA DE SOUZA OLIVEIRA, matrícula 
3938, fiscal nomeado pela Portaria N° 19/2022, em anexo, e se dará nos Termos especificados na IN-CGM 
02/2013. Os produtos serão recebidos da seguinte forma:  
 
provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e vali-
dade, quando for o caso.  
 
Definitivamente após a aferição da qualidade e quantidade e consequente aceitação. 
11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR 

Conforme mapa de apuração de preços 
 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos e sua proposta, 
assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
12.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
12.3.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27. 
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do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 
12.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 
avarias ou defeitos; 
12.5.  Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
12.6.  Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do objeto, bem como todas e 
quaisquer despesas decorrentes do seu fornecimento.  
12.7.  A Contratada deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos pela 
Contratante, obrigando-se especialmente, a: Cumprir Legislação Sanitária Federal e Estadual/Municipal;  
12.8. Adequar, por determinação da Contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com 
as boas práticas de fabricação.  
12.08. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os danos causados a terceiros ou ao patrimônio 
público municipal, em decorrência da execução dos serviços contratados. 
12.09. Responder civil, administrativa e penalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou 
pessoais causados ao município, aos seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, 
imprudência ou negligência própria ou de seus empregados.  
12.10. A Contratada deverá se responsabilizar por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, contribuições 
ao Instituto Nacional de Seguridade Social–INSS, Assistenciais, Securitárias e Sindicais, de seus funcionários, 
sendo considerada como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de solidariedade empregatícia desta 
Contratante.  
12.11. Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações 
assumidas, sem prévia anuência da contratante. 
12.12. A CONTRATADA deverá apresentar certidões de regularidade fiscal da empresa, bem como todos os en-
cargos sociais, previdenciários e trabalhistas, previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência 
da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados. 
13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
13.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
13.2.  Encaminhar à Contratada as Autorizações de Fornecimento; 
13.3.  Efetuar os pagamentos à contratada, em até 30(trinta) dias após o atesto da Nfe, acompanhada das 
certidões de regularidade fiscal junto à Receita Federal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho, Fazenda Pública 
Federal, Estadual e Municipal da sede da empresa; 
13.4.  Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa prestar os serviços 
dentro das especificações exigidas neste instrumento; 
13.5.  Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao serviço ou aquisição 
solicitados; 
13.6.  Rejeitar os serviços caso não satisfaçam aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da 
CONTRATANTE; 
13.7.  Acompanhar e fiscalizar o objeto do Contrato por meio de representante da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, especialmente designado para tanto; 
13.8.  Notificar por escrito a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso da entrega dos objetos, 
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas no Edital; 
13.9.  Pagar a fatura ou Nota Fiscal devidamente atestada, no prazo previsto no instrumento convocatório. 
 

14 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
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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. 
 

15 – DO PAGAMENTO 

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

produtos, que deverá receber os produtos 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, principal-
mente no que se refere às retenções tributárias. 

 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declara-
ção, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (substi-
tuído 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 integral-
mente a partir de sua reapresentação. 

 O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e mu-
nicipal, 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 Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. 

16 – DA MODALIDADE OU DISPENSA 

 
A ser definido pela CPL. 

 

17 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES 

 
17.1 À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será 
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aplicada as seguintes penalidades: 

            a) Multa; 

            b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da autorização de serviço; 

            c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Piúma/ES e, 

            d) Declaração de inidoneidade. 

17.2 Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a CONTRA-

TADA: 

 a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização; 

 b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 

CONTRATANTE; 

 c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 

 d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 

 e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais; 

 f) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital. 

 

17.3 Ocorrendo atraso no início da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) 

do valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 

17.4 Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar 

com a Prefeitura de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em fun-

ção da gravidade da falta cometida. 

17.5 Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não 

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRA-

TANTE, independentemente das demais sanções cabíveis. 

17.6 A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponde-

rada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

17.7 Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRA-

TADA, justificando a medida. 

17.8 As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 
(dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do 
recurso. 
17.9 Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, independente-
mente das demais sanções previstas neste termo  

19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES 

 
O pagamento somente será efetuado mediante a prova de regularidades com a Fazenda Federal, Estadual do 
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domicílio ou sede da Empresa e Municipal, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que este-
jam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, bem como prova de situação regular perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da apresentação do CRF – Certidão de Regularidade 
do FGTS e prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, através de apre-
sentação da CND – Certidão Negativa de Débitos. - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 
meses, podendo ser reajustado com base no índice legal vigente, caso seja prorrogado nos termos da Lei 
8.666/93 e suas alterações. - O Município de Piúma poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 
título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. - As penalida-
des previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações devem ser elencadas no edital a fim de salvaguardar os direitos 
das partes em caso de rescisão ou inexecução total ou parcial do contrato dele oriundo. 
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ANEXO I.A – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E VALOR ESTIMADO 

 

Observação: para elaboração das propostas, devem ser levadas em consideração as quantidades e 
descrições deste anexo. 
 
 
LOTE 01 

ITEM QNT. Cód. DESCRIÇÃO UND PREÇO 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

PREÇO 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

01 500 5422 CREME DENTAL (MINIATURA) 50G UN 3,49 1.745,00 
02 500 5423 MINI PENTE DE PLÁSTICO 14CM X 3CM (CORES 

VARIADAS) 
UN 1,37 685,00 

03 500 5424 MINI ESCOVA DE DENTE UN 0,99 495,00 
04 500 5425 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL DE 2 

LÂMINAS 
UN 2,93 1.465,00 

05 500 5426 SHAMPOO SACHE 30ML UN 0,94 470,00 
06 500 5427 CONDICIONADOR SACHE 30ML UN 0,94 470,00 
07 500 5428 MINI SABONETE 15G UN 0,96 480,00 
08 500 5429 DESODORANTE ROLL-ON ANTITRANSPIRANTE 

50ML 
UN 7,55 3.775,00 

09 500 5430 ABSORVENTE SUPER PROTEÇÃO SUAVE COM 
ABAS. CONTÉUDO: 08 UNIDADES 

UN 4,00 2.000,00 

 VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 11.585,00 
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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: 
 
LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT. 
 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

MARCA/MODELO 

       

       

 
 
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 


