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REPUBLICAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
Processos n° 0414/2019-SMEC 

Menor Preço por Item  
EXCLUSIVA MICRO EMPRESAS/ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE/EPP nos 

termos do art. 48º, I, da Lei Complementar nº 123/2006, 14.12.2006 

O Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, torna público, para 

ciência dos interessados, que por intermédio de seu pregoeiro, designado pela Portaria n° 

002/2019, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. O recebimento e 

abertura dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 05 de setembro de 

2019 às 09:00horas, no seguinte endereço: na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação – CPL – Pregão, na sede da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, 

situada a Avenida Sebastião Coelho de Souza, 570, Centro, CEP Água Doce do Norte, ES.  

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002 e 

o Decreto Federal nº 3.555/2000, bem como, o Decreto Municipal nº 115/2005, 29.09.2005, 

que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão Presencial, bem como, aplicar-se-

ão subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações.   

I – DO OBJETO  

1.1 A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de expediente para 

atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, neste 

município. Descrição conforme descrito o anexo I deste edital.   

1.2 Esta licitação é destinada à participação EXCLUSIVA MICRO EMPRESAS/ME E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE/EPP nos termos do art. 48º, I, da Lei Complementar nº 

123/2006, 14.12.2006.  

II – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO  

2.1. As empresas que desejarem participar do pregão deverão entregar ao pregoeiro dois 

envelopes fechados indicando, respectivamente, “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, 

contendo na parte externa o numero do pregão, nome da empresa, local, data e hora da 

realização do certame.  

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS - 020/2019. Proc 000414/2019-SMEC- a 

aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Ensino, neste município. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE, ES.  
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 020/2019.  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE CNPJ  
LOCAL  
DATA  
HORA  
 
 ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE, ES.  
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 020/2019 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE CNPJ  
LOCAL  
DATA  
HORA  

2.2 Licitantes que desejam enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de 

Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste edital, aos 

cuidados do pregoeiro Sr. Adinan Novais de Paula (indicar o nome do pregoeiro).  

2.3 Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após às 09:00 horas do dia 05 de 

setembro de 2019.  

2.4 Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob o regime falimentar, 

empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam 

cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Água 

Doce do Norte, ES.  

2.5. Esta licitação é destinada à participação EXCLUSIVA MICRO EMPRESAS/ME E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE/EPP nos termos do art. 48º, I, da Lei Complementar nº 

123/2006, 14.12.2006, legalmente constituídas no país, operando nos conforme a legislação 

vigente, cuja finalidade e o ramo de atuação sejam compatíveis ao objeto desta licitação, e 

que:  

 

a) Não tenham sido consideradas inidôneas por quaisquer órgãos, entidades ou sociedade 

integrante da Administração Pública, direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem 

como suspensas pelo Sistema SEBRAE, cuja penalidade estiver em vigor.  

b) Não se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; em regime 

de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; bem como as empresas 

estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no País.  
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III – DO REPRESENATANTE LEGAL DA LICITANTE  

3.1. O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário.  

3.2. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante.   

3.3. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos 

relativos às etapas do pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos 

e impugnações.  

3.4. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro por meio de 

instrumentos públicos ou particulares, observado o seguinte:  

I – No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, 

dirigente, sócio-gerente, etc.), deverão ser apresentados: a carteira de identidade do 

representante e o instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato 

social ou estatuto), o qual deverá constar os poderes necessários a assunção de 

obrigações em nome da pessoa jurídica. Se o representante for sócio não detentor de 

poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administração, os 

demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o instrumento de 

constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários.  

II – Os mandatários deverão apresentar o documento de identidade e instrumento de 

mandato respectivo com a firma do outorgante reconhecida. Juntamente com os 

documentos mencionados, o mandatário deverá apresentar documento (contrato 

social, estatuto,  etc.) que comprove os poderes do mandante para a outorga das 

faculdades constantes da credencial.  

3.5. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a 

impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1ª parte do item seguinte. 

Recomenda-se, assim, a adoção do modelo de procuração posto no Anexo III deste edital.  

3.6. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as 

ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os 

termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na 

sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.  
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3.7. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou pelo pregoeiro (ou servidor da equipe de apoio).   

3.8. Para Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte (para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:  

3.8.1 Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no 

CRC (Conselho Regional de Contabilidade), acompanhado do CRP (Certificado de 

Registro Profissional), de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/06 na 

condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, com data de 

emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura da licitação.  

3.8.2 -  Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não 

haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da 

abertura da licitação.  

Parágrafo Único – As declarações acima poderão serem substituídas pela 

apresentação da Certidão da Junta Comercial respectiva.  

 3.9. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar 

fora dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração de 

cumprimento das condições de habilitação.  

IV – DA PROPOSTA  

4.1 Na parte externa do envelope devera constar a palavra “PROPOSTA”. A proposta 

deverá ser impressa ou datilografada em língua portuguesa em moeda corrente nacional, 

com clareza, sem alternativas, emendas, rasura, entrelinhas ou no próprio formulário que 

integra o presente edital. Suas folhas deve estar rubricadas e a última datada e assinada por 

pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa  (proprietário, dirigente, 

sócia-gerente ou mandatário), e nela deverão constar:   

a) O seguinte Título: Proposta de Preços para o Pregão Presencial nº 020/2019, Menor 

Preço por Item,  Município de Água Doce do Norte, ES.  
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b) nome (identificação) da licitante, endereço, número de telefone e/ou fax, CEP,  número do 

CNJP, dados bancários, como também os dados pessoais do responsável que irá assinar 

o contrato tais como: nome, endereço, CPF e RG.  

c) preço apresentado deve discriminar as características, marca e modelos dos produtos 

cotados, que devem estar em conformidade com as descritas no Anexo I deste edital, 

indicando o valor unitário e global, expresso em algarismos, a marca (uma única) e 

modelo, devendo estar inclusas todas as despesas concernentes a tributos, fretes, 

seguros e outras necessárias à completa execução da prestação contratual de 

fornecimento.  

d) uma única cotação de preço, marca e modelo (para cada item);  

e) prazo de entrega, o qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias contados a partir do 

recebimento da Nota de Empenho.  

4.2 A simples participação neste certame implica:  

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos;  

b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da 

licitação (a exemplo de impostos, taxas encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;  

c) que a licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega dos produtos no preço e 

prazo constantes de sua proposta;  

d) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data estipulada 

para sua entrega.  

e) Não serão aceitas propostas: alternativas, submetidas a termo, condição ou encargo ou 

com preços indeterminados.   

f) Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, salvante as 

alterações dos preços decorrentes da etapa de lances ou a correção de meros erros 

formais.  

g) Poderão ser corrigidos pelo pregoeiro erros meramente matemáticos.  
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h). A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 

representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de 

abertura dos envelopes.  

i). Se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital, 

elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas vincularão o 

proponente na execução contratual.   

j) Prazo de garantia contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da Nota  

Fiscal, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses;  

l) Consideram-se incluídas na proposta todas as despesas necessárias à entrega do 

objeto no local determinado pela Administração Municipal.  

m) Somente serão conhecidas “proposta” e “documentação” apresentadas na sessão 

pelo licitante ou seu representante legal, devidamente credenciado.  

n) Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, e que não venham causar prejuízo para a Administração e nem 

firam os direitos dos demais licitantes.  

4.3 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório do 

pregão, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem.  

 V -  DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO  

5.1 No dia, hora e local designados neste edital, o pregoeiro receberá, em envelopes 

distintos e devidamente fechados, as propostas comerciais e os documentos exigidos para 

habilitação. Os envelopes deverão indicar o numero deste PREGÃO e conter externamente 

as indicações “PROPOSTA” e “DOCUMETAÇÃO”.  

5.2 Abertos os envelopes com as propostas, será verificada a conformidade das propostas 

apresentadas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo 

desclassificadas as que estiverem em desacordo.  
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5.3 Será então, selecionada pelo pregoeiro a proposta da menor preço e as propostas em 

valores sucessivos e superiores até 10%, relativamente à de menor preço.  

5.4 Não havendo pelo menos 3 (três) proposta  nas condições definidas no item anterior, o 

pregoeiro classificará as melhores propostas seguintes às que efetivamente já tenham sido 

por ele selecionadas, até no Máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos.  

5.5 Às licitantes selecionadas na forma dos itens 5.3 e 5.4 será dada oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a 

partir da autora da proposta de maior preço.  

5.6 Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem empatados, será realizado um 

sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro seu lance verbal.  

5.7 Serão realizadas tantas rodeadas de lances verbais quantas se façam necessárias.  

5.8 Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor 

Orçado.  

5.9 Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o menor preço em casa 

item.  

5.10 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo pregoeiro, implicará 

exclusão da licitante apenas da etapa de lances verbais.  

5.11 Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as propostas, em 

ordem crescente, exclusivamente pelo critério de menor preço.  

5.12 O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 

classificada, conforme este edital e seus anexos, e decidirá motivadamente a respeito.  

5.13 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 

somente da licitante que a tiver formulário.  

5.14 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será declarada 

vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta, após 

o transcurso da competente fase recursal.  

http://www.aguadocedonorte.es.gob.br/


Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte  

Estado do Espírito Santo 
 

Av. Sebastião Coelho de Souza ,570, Centro, Água Doce do Norte,ES, CEP 29.820-000, Telefax (027) 3759-1122  
Site: www.aguadocedonorte.es.gob.br E-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com.  - CNPJ 31.796.626/0001-80  

 

 

  

  

  

5.15 Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta, sendo a respectiva proponente declarava vencedora e a 

ela adjudicado o objetivo, para o qual apresentou proposta, após o transcurso da 

competente fase recursal.  

5.16 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as 

ocorrências e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes.  

VI – DA HABILITAÇÃO   

6.1 A habilitação ao presente pregão será demonstrada pela apresentação dos documentos 

abaixo relacionados:  

6.1. Os documentos necessários à habilitação no certame são os seguintes:  

6.1.1. Quanto à habilitação jurídica:  

a) registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus 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.  

6.1.2. Quanto à regularidade fiscal:  

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Certidão conjunta de prova de regularidade para com a Seguridade Social (Certidão 

Negativa de Débito emitida pelo INSS);  de regularidade para com a Fazenda Federal 

(Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita 
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Federal e de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional);  

c) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede 

do licitante, ou outro equivalente na forma da lei.  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, CNDT, Lei 12.440/2016, 07.07.2016.  

Observação:  As certidões contidas nas alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser emitidas em 

conjunto em conformidade com Receita Federal.  

6.1.3 - Quanto à qualificação econômico-financeira:   

6.1.3.1 - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor (Estadual) da 

sede da pessoa jurídica a menos de 90 (noventa) dias da data de recebimento dos 

envelopes prevista no preâmbulo deste Edital.  

6.1.4. Quanto à regularidade Técnica:  

6.14.1 – Apresentar atestado de capacidade técnica do material ofertado, emitido por pessoa 

jurídica de direito público e/ou privado.  

6.1.5 O pregoeiro verificará, ainda, quanto à habilitação da licitante:  

a) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 ( dezesseis) 

anos em qualquer trabalho. Salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), 

conforme modelo do Anexo III.  

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, (modelo 

do Anexo IV), assinada por representante com poderes para agir em nome da empresa.  

c) - Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, conforme 

modelo constante do Anexo X desde Edital.  
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d) Declaração que caso seja vencedora se responsabiliza pelo atendimento técnico no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar do comunicado pelo município.  

6.2 Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao 

estabelecimento licitante (matriz ou filial), ressalvada a hipótese de centralização de 

recolhimento de tributos e contribuições pela matriz, que deverá ser comprovada por 

documentos próprio, e estarem vigentes à época de abertura do envelope contendo  a 

documentação.  

6.3 - Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro ou 

sua equipe, neste último caso, os originais deverão ser apresentados quando da 

abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua autenticidade.  

6.4 - Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 

desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados.  

6.5 - A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em 

lei.  

6.6 - Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a 

menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata 

este item os documentos cuja validade é indeterminada e os atestados de capacidade técnica.   

6.7 - Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições 

competentes, quanto aos documentos acima mencionados, nem copias ilegíveis ainda que 

autenticadas.  

VII. DO PROCEDIMENTO  

7.1. No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste ato convocatório, o pregoeiro instaurará 

a sessão pública destinada ao credenciamento dos representantes, ao recebimento dos 

envelopes de propostas de preços e de documentação e, ainda, à realização do 

procedimento licitatório.  

7.2. Inicialmente será verificado o credenciamento dos representantes, devendo o pregoeiro 

motivar suas decisões quanto a esta fase, consignando-as em ata, principalmente nos casos 

em que se decidir pela irregularidade da representação.   
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7.3. Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar 

uma declaração (modelo no Anexo II), fora dos envelopes, dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação. O cumprimento dessa exigência é pré-

requisito para participação no certame.  

7.3.1. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e 

documentação sem representante credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, a 

declaração acima.  

7.4. O pregoeiro receberá e verificará a regularidade dos envelopes trazidos pelos licitantes, 

observando o preenchimento dos requisitos fixados neste edital.  

7.4.1. Recebidos os envelopes, descaberá a desistência da proposta.  

7.5. Em seguida, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços e as examinará, a fim de verificar o cumprimento das condições formais e materiais 

estabelecidas neste Edital, devendo ser desclassificadas, de plano, as que estiverem em 

desacordo.  

7.6. Para o item, as propostas de preços válidas serão ordenadas em ordem crescente de 

preços, devendo ser, em seguida, eleitos para participar da fase de lances o autor da 

proposta de preço mais baixo e os que tenham apresentado valores sucessivos e  

superiores em até dez por cento relativamente ao menor preço.   

7.7. Se não existirem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições 

previstas no item anterior, serão selecionados para a fase de lances os autores das três 

melhores propostas, quaisquer que sejam os preços.   

7.8. Considerando o estabelecido no item anterior, caso haja propostas empatadas na 

terceira posição, todas elas participarão da etapa de lances.  

7.9. Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de três 

proponentes, seja por desinteresse do mercado seja por desclassificações de propostas 

escritas, o certame transcorrerá normalmente com dois licitantes  na fase  de  lances.  Caso  

haja  o  comparecimento  de  um único interessado ou uma só proposta admitida, o 

pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, 
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aplicando os dispositivos deste edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à 

habilitação, à negociação do preço ofertado e à adjudicação.  

 7.10. A fase de lances se processará em rodadas consecutivas, nas quais os 

representantes dos licitantes selecionados poderão formular, sucessivamente, ofertas 

verbais, na oportunidade de cada um, até que se obtenha o menor preço possível.   

7.11. Os licitantes só poderão ofertar um lance por rodada.  

7.12. O primeiro lance caberá ao autor da proposta selecionada de maior preço. Logo 

depois, o pregoeiro convidará individualmente, em ordem decrescente de preços, os demais 

licitantes selecionados para ofertarem seus lances, seguindo a mesma seqüência nas 

rodadas subseqüentes.  

7.13. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem valores iguais, para se estabelecer 

a ordem de oferta de lances, serão realizados sorteios, cujos vencedores deverão assumir 

os lugares subseqüentes na seqüência.  

7.14. Os lances deverão ter seus valores distintos e mais reduzidos do que os propostos 

anteriormente.   

7.15.  A formulação de lances não é obrigatória. A eventual recusa do licitante em ofertar 

lance, quando for convidado, seja na rodada inicial seja nas subseqüentes, implicará, 

apenas, sua exclusão da fase de lances nas rodadas ulteriores. Contudo, nessa hipótese, o 

preço da proposta escrita ou do último lance formulado, conforme o caso, será mantido, para 

efeito de ordenação das propostas.  

7.16. O preço da proposta escrita do licitante sem representação continuará válido na etapa 

de lances, se ela for selecionada para tanto.   

7.17. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  

7.18. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas 

destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita.  
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7.19. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer 

tempo, para analisar seus custos  ou  para  consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se 

de celular. O tempo concedido não poderá exceder 5 minutos.   

7.20. O pregoeiro deverá registrar os lances ofertados, podendo, para tal fim, usar meios 

eletrônicos de gravação.  

7.21. Os licitantes poderão utilizar equipamentos de gravação para registrar o procedimento, 

desde que não embaracem o desenvolvimento do certame ou prejudiquem o conforto físico 

dos presentes.   

7.22. Quando for obtido o menor preço possível para o item, a etapa de lances será 

concluída para ele.   

7.23. Declarada encerrada a fase de lances, o pregoeiro procederá à classificação dos 

licitantes, considerando os valores lançados, e examinará a aceitabilidade da menor 

proposta, quanto ao objeto e ao preço, decidindo motivadamente a respeito.    

7.24. Se a proposta do primeiro classificado for aceita, o pregoeiro deverá abrir o respectivo 

envelope de documentação, para confirmar as condições habilitatórias, consoante as 

exigências deste Edital.   

7.25. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  

7.26. Se a oferta de menor preço não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à habilitação do proponente. O pregoeiro continuará semelhante procedimento, 

seguindo a ordem de classificação, até encontrar uma proposta que atenda a este Edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.  

7.27. Nas situações previstas nos subitens 7.17, 7.23 e 7.26, o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor.  

7.28. A adjudicação imediata do objeto ao vencedor somente será feita pelo pregoeiro se 

não houver manifestações recursais.    
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7.29. A adjudicação do objeto ao vencedor não produz o efeito liberatório dos demais  

licitantes  classificados,  que  somente  se  desvincularão  e  terão  sua documentação 

habilitatória devolvida após a assinatura do contrato pelo adjudicatário.  

7.30. Após a adjudicação, caberá à autoridade superior homologar o procedimento.  

VIII. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS  

8.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis anteriores ao dia do certame;  

8.1.1 A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na 

forma e nos prazos previstos na Lei nº 10.520/2002,  Decreto Federal nº 3.555/2000, bem 

como, o Decreto Municipal nº 115/2005, 29.09.2005 e subsidiariamente as normas 

constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações, devendo ser entregue 

diretamente ao pregoeiro;  

8.1.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

8.2. Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, devendo o 

licitante interessado indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), 

que serão registrados em ata.  

8.3. O pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por 

quem não tem poderes, negando-lhes, deste modo, processamento, devendo tal decisão, 

com seu fundamento, ser consignada em ata.  

8.4. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, o licitante poderá 

juntar, no prazo de 03 (três) dias, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos 

iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não 

impugnados na sessão.  

8.5. Os demais licitantes, ficando intimados desde logo na própria sessão, poderão 

apresentar suas contra-razões no mesmo lapso do item anterior, contado do encerramento 

do prazo do recorrente para a apresentação das razões.  

8.6. O recurso contra ato do pregoeiro não terá efeito suspensivo.  
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8.7. A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso.  

8.8. Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da seguinte 

forma:  

I – O pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de 

razões e contra-razões;  

II – Encerrados os prazos acima, o pregoeiro irá analisar o recurso, suas razões e 

contra-razões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir para a autoridade superior devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso.  

8.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

8.10. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Serviço de 

Protocolo desta Municipalidade, localizado no Prédio desta municipalidade sita a Av. 

Sebastião Coelho de Souza, 570, centro, CEP 29.820-000, Água Doce do Norte, ES, 

observando-se o disciplinamento do item 8.4.  

8.11. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

8.12. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará e homologará para determinar a contratação.   

IX. DO PREGOEIRO  

9.1. Compete ao pregoeiro a condução do certame, em todas as suas etapas, incumbindo-

lhe os atos decisórios de cada fase,   

9.2. O pregoeiro exercerá a polícia dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de 

qualquer ato que embarace o procedimento, pedir o silêncio e determinar a saída de 

pessoas (licitantes, representantes ou interessados) que se conduzam de forma inadequada 

e abusiva.  
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 9.3. O pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio em todas as etapas do procedimento 

licitatório.  

X. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇAO  

10.1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pelo pregoeiro no final da 

sessão e registrada em ata.  

10.2. Em havendo recurso submetido à autoridade superior competente, na forma do 

subitem 8.8 deste edital, a adjudicação será feito pelo mesmo.  

10.3. A homologação em favor da licitante adjudicada nesta licitação será feita pelo Exmº. 

Senhor Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, ES, após recebimento do processo 

concluído pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.  

XI. DO CONTRATO  

11.1. Homologada a licitação e publicada, a Administração convocará, por escrito, o 

adjudicatário para, no prazo de 5 (cinco) após a publicação da homologação, assinar o 

instrumento contratual, que obedecerá ao disposto neste Edital  a as condições do Capítulo 

III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

11.2. É facultado a Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, quando o convocado 

não assinar o termo de contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e 

condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes pela ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas de cada classificado, 

inclusive quanto aos preços, de conformidade com o ato convocatório ou revogar a licitação.  

11.3. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de 

habilitação.  

11.4. O prazo estipulado no item 11.1. poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado do 

adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual período.  

11.5. Decorrido 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem 

comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.  
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11.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos 

ou supressões que porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento), 

do valor inicial atualizado do contrato ou instrumento equivalente, nos termos do art. 65, § 1º, 

da Lei nº 8.666/93.  

11.7.
 
Os termos do instrumento de contratação vincular-se-ão estritamente às disposições 

deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.      

11.8. A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como término 

31 de dezembro de 2019. 

XII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1. A empresa contratada se obriga a:  

a) executar o contrato em conformidade com as disposições deste edital e seus anexos e 

com os termos da proposta de preços;  

b) iniciar o fornecimento dos itens, previstos neste instrumento, a partir da data de 

assinatura do contrato e ou recebimento da requisição dos equipamentos;  

c) fornecer o objeto deste certame, sem interrupções, durante a vigência do contrato, pelos 

preços consignados na proposta;   

d) fornecer os itens, nas quantidades e datas solicitadas, dentro dos padrões estabelecidos, 

com prazo de validade adequado para o consumo, vindo a responder por danos eventuais 

que comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produto de má 

qualidade a empresa esta obrigada a substitui-los por outros de boa qualidade;  

e) garantir a qualidade dos equipamentos fornecidos, segundo as exigências das normas 

legais;  

f) apresentar a fatura com o valor correspondente ao fornecimento;   

g) observada a legislação em vigor, a qualquer tempo e mediante aditivo próprio, poderá o 

Contratante promover acréscimos ou supressões no objeto contratado nos termos do art. 

65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;  
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h) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;  

i) permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante deste 

certame licitatório;  

j) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta 

licitação;  

L) cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 

n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.  

 XIII. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

13.1 O Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo obriga-se a:  

a) efetuar o pagamento, mensalmente, após atesto da respectiva fatura;  

b) enviar à contratada o a Requisição dos equipamentos, como também, a relação de 

pessoas autorizadas a recebe-los;   

c) comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução 

do contrato;  

d) efetuar a fiscalização do contrato, que será feita por servidor a ser designado por esta 

municipalidade, verificando a quantidade e a qualidade dos equipamentos e aplicando as 

penalidades cabíveis caso o produto fornecido seja de má qualidade;  

XIV. DO FORNECIMENTO  

14.1. O fornecimento do objeto será prestado pela contratada de em conformidade com as 

necessidades desta municipalidade em até 05 (cinco) dias após a emissão da requisição;  

14.2. A entrega dos equipamentos ocorrerá nas dependências do setor de Almoxarifado da 

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES.  

14.3. O preço máximo a ser pago pelo Município de Água Doce do Norte, ES, será o qual a 

proponente foi declarada vencedora;  
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14.4 – No ato do recebimento dos equipamentos será verificado se os mesmo atendem as 

exigiencia do presente certame, caso seja constatado alguma irregularidade os mesmos 

serão devolvidos, sendo a proponente obrigado a substitui-los dentro dos padrões de 

exigência desta municipalidade.  

XV. DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO  

a) verificar a execução do fornecimento se está em acordo com o contrato;   

b) comunicar qualquer descumprimento das cláusulas contratuais;  

c) conferir e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os 

pagamentos.  

XVI. DA RESCISÃO DO CONTRATO  

16.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 

e suas alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.  

XVII. DA REVISÃO  

17.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do 

contrato e/ou diminuição do preço.   

XVIII. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

18.1 O futuro contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do 

referido artigo.  

 XIX. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

19.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão em conformidade com Lei 
Orçamentária Anual 027/2018,  na seguinte dotação orçamentária:  

050050002.12360009.2.038 – Manutenção do Ensino Fundamental (40%) 
Natureza da Despesa – 339030000000 – Material de Consumo 

Reserva Orçamentária – 170.292,37 
Fonte de Recursos – 11110000 – Receita de Impostos e Transferencia de 

Impostos - Educação; 
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Ficha nº 0000158 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

XX. DO PAGAMENTO  

20.1. O pagamento será efetuado, em conta-corrente, mediante ordem bancária no prazo de 

30 (trinta) dias úteis, contado da apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo 

Setor de Almoxarifado desta municipalidade.   

20.2. A nota fiscal deverá discriminar as quantidades dos itens fornecidos.  

20.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 

eventualmente aplicadas.  

20.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.   

XXI – DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS  

21.1 – Por força da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresa – ME e as Empresas 

de Pequeno Porte – EPP, que tenham interesse em participar deste pregão deverão observa 

os procedimentos a seguir dispostos:  

A ) As licitantes que se enquadrarem na condição de microempresa – ME ou 

empresa de pequeno porte – EPP, e que eventualmente possuam alguma 

restrição no tocante à documentação relativa a regularidade fiscal, deverão 

consignar tal informação expressamente através de declaração;  

B ) No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da 

melhor proposta seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, 

deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida 

neste edital, ainda que os documentos pretinentes a regularidade fiscal 

apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que 

venha a comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte;  

C ) Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte, entedendo-se por 

empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
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microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 

por cento) superiores a melhor proposta classificada.  

21.2 – Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do 

seguinte modo:  

A )  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá 

oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;  

B ) A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior 

aquela considera vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será 

adjudicado em favor da detentora desta novo proposta (ME e EPP);  

C ) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as Mês ou EPPs 

remanescentes, na ordem classificatório, para o exercício do mesmo direito;  

D ) No caso de equivalência de valores apresentados pela microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no item 4.1., 

alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar a melhor oferta;  

F ) O Procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

XXII. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

22.1. Se a Contratada recusar-se a receber a requisição, Nota de Empenho ou assinar o 

contrato, injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não for aceita pela 

Municipalidade, e ainda, se após a contratação incorrer em inexecução total ou parcial do 

contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 

penalidades:  

a) advertência, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja 

concorrido;  
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b) multa moratória em caso de atraso injustificado na entrega do objeto e demais 

elementos integrantes ou por motivo não aceito pela Municipalidade, calculada sobre o valor 

empenhado, de acordo com a seguinte tabela:  

Dias de atraso  Percentual dia %  Percentual multa %  

1º ao 10º dia  0,1  0,1 a 1,0  

11º ao 20º dia  0,2  1,2 a 3,0  

21º ao 30º dia  0,3  3,3 a 6,0  

31º ao 40º dia  0,4  6,4 a 10  

41º ao ...........  1,0  11 a 20  

c) multa de 2% (dois por cento) do valor total empenhado, em razão de inexecução 

total ou parcial;    

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.   

22.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para 

imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para 

entrega do objeto.  

22.3. A sanção prevista na alínea “a”, “d” e “e" do subitem 17.1, poderá ser imposta 

cumulativamente com as demais.  

22.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e 

as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o 

contraditório.  

22.5. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 

contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.  

 XXIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

23.1. A empresa Contratada fica com a responsabilidade de enviar novas certidões, quanto à 

regularidade fiscal, quando as apresentadas no certame licitatório estiverem vencidas;  

http://www.aguadocedonorte.es.gob.br/


Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte  

Estado do Espírito Santo 
 

Av. Sebastião Coelho de Souza ,570, Centro, Água Doce do Norte,ES, CEP 29.820-000, Telefax (027) 3759-1122  
Site: www.aguadocedonorte.es.gob.br E-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com.  - CNPJ 31.796.626/0001-80  

 

 

  

  

  

23.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública;  

23.3. Fica assegurado a Municipalidade o direito de, no interesse da Administração,  anular 

ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente;  

23.4. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de   suas    

propostas  e a Municipalidade não  será, em nenhum  caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;  

23.5. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;  

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente desta Municipalidade;  

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento do  licitante, desde   que   seja   possível   aferição   da   sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão;  

23.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato;  

23.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 

deste Edital e seus Anexos, serão atendidos pelo Pregoeiro no horário de 07:30 as 11:30h e 

das 13:00h as 17:00h,  no Setor de Licitações e Contratos,  situado  na   Av. Sebastião 

Coelho de Souza, 570, Centro, CEP 29.820-000, Água Doce do Norte, ES, tel.: 27-3759-

1122, de segunda a sexta-feira.  

23.10. Este edital contém os seguintes anexos: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – 

Declaração de Idoneidade; Anexo III – Modelo de Procuração; Anexo IV – Declaração de 

inexistência de fato superveniente; Anexo V – Declaração de Habilitação;  Anexo VI – 

Modelo da Proposta de Preços, Anexo VII –Recibo de retirada de edital pela internet.  
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23.11. É competente o Foro da Comarca de Água Doce do Norte, ES, para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da presente licitação.  

23.12. O presente edital poderá ser obtido no endereço Av. Sebastião Coelho de Souza, 

570, Centro, CEP 29.820-000, Água Doce do Norte, ES, devendo, neste caso, o interessado 

levar um CD para que ato convocatório seja gravado nele.  

 Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, 

Estado do Espírito Santo, aos 19 dias do mês agosto do ano de 2019.  

  

Nilda Ramos de Oliveira Fernandes 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019 

1. OBJETO: 

O presente termo visa oferecer subsídios para aquisição de MATERIAL DE 

EXPEDIENTE, no âmbito deste Município para atender a Secretaria Municipal de 

Educação, assim como as unidades escolares sob sua jurisdição que servirão para 

reposição do estoque anual conforme a especificação e quantitativos, constante  abaixo 

neste documento.  

2.  JUSTIFICATIVA  

 

Essa aquisição faz-se necessária para atender a demanda das 10 (dez) Unidades 

Escolares da Rede Municipal, no desenvolvimento das atividades pedagógicas e 

administrativas. 

A entrega será diretamente na Secretaria Municipal de Educação que se encarregará de 

dividir o material e distribuí-lo durante o corrente ano para as 10 unidades de ensino sob 

sua jurisdição, visando assim, melhor atendimento e qualidade educacional dos 1.700 

alunos das escolas do Ensino Fundamental, Creche Municipal e Educação Infantil, da 

zona rural e urbana, para o ano letivo de 2019, conforme preceitua a legislação vigente e 

especificações presentes neste termo suprindo assim às necessidades atuais e 

ocasionais de reposição de material das escolas.   

3. PÚBLICO ALVO E ABRANGÊNCIA: 

Professores e alunos atendidos na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela abaixo e 

observados os esclarecimentos constantes dos itens descritos neste termo de 

referência. 
 

http://www.aguadocedonorte.es.gob.br/


Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte  

Estado do Espírito Santo 
 

Av. Sebastião Coelho de Souza ,570, Centro, Água Doce do Norte,ES, CEP 29.820-000, Telefax (027) 3759-1122  
Site: www.aguadocedonorte.es.gob.br E-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com.  - CNPJ 31.796.626/0001-80  

 

 

  

  

  

 
ITEM 

 
DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES/TÉCNICAS 

 
QUANT 

  

1.  ALMOFADA PARA CARIMBO entintada; NRO 3°, tinta da 

cor azul; estojo plástico; esponja revestida em tecido; 
embalagem conforme praxe do fabricante, com identificação 
do produto e do fabricante estampados.  

10 unidades   

2.  APAGADOR DE QUADRO BRANCO; com deposito; 

material do corpo: plástico azul; material da base: feltro; 
largura: 50 mm; comprimento: 150 m;  

100 unidades   

3.  BARBANTE DE FIOS N° 08, RL/240 g; 100% algodão; 

acabamento superficial cru, com qualidade em toda sua 
extensão. Embalagem conforme praxe do fabricante, com 
identificação do produto, quantidade e fabricante 
estampados no rolo.  

30 pacotes    

4.  BOLA  HANDEBOL H2L FEMININA OFICIAL - 

Confeccionada com  Confeccionada com PVC Ultra Grip, 
que garante firmeza nas jogadas. - Câmara Airbility.- 
Miolo Slip System Removível e Lubrificado. Tamanho: 54 - 

56 cm de diâmetro.  
Peso: 325 - 400 g. Garantia: Contra Defeitos De Fabricação. 

10 unidades   

5.  BOLA DE FUTSAL INFANTIL, OFICIAL tecnologia sem 

costura com gomos matrizados diretamente na estrutura, 
fazendo com que fique mais macia e super resistente. 
Confeccionada em PVC que conta com uma solda de duas 
ou mais peças tornando a bola mais resistente e redonda. 
Câmara Airbility, Moldagem Matrizada, Seu miolo é 
substituível e lubrificado. 
 Circunferência: 54 cm, Pressão: 6-8 Lbs, Peso Aproximado: 
330 G, Garantia: Contra Defeitos De Fabricação. 

10 unidades   

6.  BOLA HANDEBOL H1L  Tamanho Infantil Oficial.- 

Costurada com 32 gomos.- Confeccionada em PU Ultra 
Grip, que garante mais firmeza nas jogadas.- 
Câmara Airbility.- Miolo Slip System removível e lubrificado.  
Tamanho: 49 - 51 cm de diâmetro.  
Peso: 230 - 270 g. Garantia: Contra Defeitos De Fabricação 

10 unidades   

7.  BOLA PARA ARREMESSO DE PESO em ferro fundido 
1kg. 

10 unidades   

8.  BOLA PARA ARREMESSO DE PESO em ferro fundido 
3kg. 

10 unidades   

9.  BORRACHA BRANCA. quadrada Record 20 referência de 

qualidade: Mercur. Caixas com 20 unidades. 
100 caixas   

10.  CADERNO GRANDE, em espiral, de capa dura; resistente, 

folha pautada, de fácil escrita com arame, com 96 folhas.  
1.500 
unidades 

  

11.  CAIXA ARQUIVO MORTO  250x130x350mm, cores 

variadas.  Pacotes com 5 UNID. 
10 pacotes   

12.  CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA; COR AZUL; tipo 

bic; material plástico, transparente com orifício lateral; ponta 
de material tungstênio com tamanho 1,0 mm; tampa 
ventilada, tubo de tinte removível; caixa com 50 unidades 

50 caixas   

13.  CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA; COR PRETA; tipo 

bic; material plástico, transparente com orifício lateral; ponta 
de material tungstênio com tamanho 1,0 mm; tampa 
ventilada, tubo de tinte removível; caixa com 50 unidades. 

30 caixas   

14.  CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA; COR 
VERMELHA; tipo bic; material plástico, transparente com 

orifício lateral; ponta de material tungstênio com tamanho 
1,0 mm; tampa ventilada, tubo de tinta removível; caixa com 
50 unidades. 

15 caixas   

15.  CAIXA ORGANIZADORA, GRANDE,  em  polipropileno, 

acompanha  2 pegadores/encaixes  para  mãos  e  2 
caneleta. Apresenta qualidade e durabilidade. Montagem 
rápida e encaixe para mãos o que permite fácil mobilidade. 
Caixas nas cores: 03 Lilás, 03 Azul  e  04  Rosa.    

10 caixas   

16.  CAIXA ORGANIZADORA, MÉDIA, em polipropileno, 

acompanha  2  pegadores/ encaixes para mãos e 2 
10 caixas   

http://www.aguadocedonorte.es.gob.br/


Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte  

Estado do Espírito Santo 
 

Av. Sebastião Coelho de Souza ,570, Centro, Água Doce do Norte,ES, CEP 29.820-000, Telefax (027) 3759-1122  
Site: www.aguadocedonorte.es.gob.br E-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com.  - CNPJ 31.796.626/0001-80  

 

 

  

  

  

caneleta. Apresenta qualidade e durabilidade. Montagem 
rápida e encaixe para mãos o que  permite fácil mobilidade. 
Caixas nas cores variadas estampadas. 

17.  CAIXA ORGANIZADORA, PEQUENA, em polipropileno, 

acompanha 2 pegadores/ encaixes  para  mãos e 2  
caneleta. Apresenta qualidade e durabilidade. Montagem 
rápida e encaixe para mãos o que permite fácil mobilidade 
Caixas nas cores: 06 vermelha e, 02 amarela e 02 preta. 
 .  

10 Caixas   

18.  CAIXAS DE ALFINETE PARA MAPA; colorido; corpo de 

aço; cabeça esférica de plástico em cores variadas; CAIXA 
COM 50 UNIDADES. 

05 caixas   

19.  CALCULADORA, 12 DÍGITOS de mesa a bateria. 10 unidades   

20.  CANETA HIDROCOR/  COM 12 CORES; tamanho grande; 

embalagens  com 12 unidades. Referência Qualidade: 
Faber_Castell ou de melhor qualidade. 

500 unidades   

21.  CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A 4 cristal; pacotes com 

100 unidades. 
10 pacotes   

22.  CARTOLINA DUPLA FACE 65 x 48, 120 g material celulose 
vegetal; cor branca; pacotes com 20 folhas. 

15 pacotes   

23.  CARTOLINA DUPLA face 65 x 48, 120 g, material celulose 
vegetal; cor amarela; pacotes com 20 folhas. 

15 pacotes   

24.  CARTOLINA DUPLA face 65 x 48, 120 g, material celulose 
vegetal; cor azul turquesa; pacotes com 20 folhas. 

15 pacotes   

25.  CARTOLINA DUPLA FACE 65 x 48, 120 g, material 
celulose vegetal; cor laranja; pacotes 20 folhas. 

15 pacotes   

26.  CARTOLINA DUPLA FACE 65 x 48, 120 g, material 
celulose vegetal; cor marrom; pacotes com 20 folhas. 

15 pacotes   

27.  Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g, material celulose 
vegetal; cor preta; pacotes 20folhas. 

15 pacotes   

28.  CARTOLINA DUPLA FACE 65 x 48, 120 g, material 
celulose vegetal; cor rosa; pacotes 20 folhas. 

15 pacotes   

29.  CARTOLINA DUPLA face 65 x 48, 120 g, material celulose 
vegetal; cor vermelha; pacotes com 20 folhas. 

15 pacotes   

30.  CARTOLINA DUPLA FACE 65 x 48, 120 g, material 
celulose vegetal; cor verde folha; pacotes 20 folhas. 

15 pacotes   

31.  CARTUCHO de tinta colorida nº 60, compatível com 

impressora HP PHOTOSMART C4780 
15 unidades   

32.  CARTUCHO de tinta preta nº 60, compatível com 

impressora HP PHOTOSMART C4780 
15 unidades   

33.  CARTUCHO nº 21 compatível com impressora HP 

DESKJET D1560 
30 unidades   

34.  CARTUCHO nº 22 compatível com impressora HP 

DESKJET D1560 
30 unidades   

35.  CLIPES BORBOLETA niquelado. Caixa com 50 unidades 10 caixas   

36.  CLIPES GALVANIZADOS n° 1/0; caixa com 500g; material 

aço niquelado; fabricado com arame de aço; anti-ferrugem. 
05 caixas   

37.  CLIPES GALVANIZADOS N° 2/0 caixa com 500g; material 

aço niquelado; fabricado com arame de aço; anti-ferrugem. 
10 caixas   

38.  CLIPES GALVANIZADOS N° 3/0 caixa com 500g; material 

aço niquelado; fabricado com arame de aço; anti-ferrugem. 
10 caixas   

39.  CLIPES GALVANIZADOS Nº 8/0; caixa com 500g; material 

aço niquelado; fabricado com arame de aço; anti-ferrugem.  
  10 caixas 
 
 

  

40.  COLA BRANCA; líquida, para papel, tipo escolar, lavável, 

não tóxica. Quantidade 90g; caixa com 12 unidades. 
300 caixas   

41.  COLA COLORIDA; quantidade 23g; caixas com 06 cores 

sortidas. 
100 caixas   

42.  COLA COM GLITER ; COR PRATA; caixa com 06 

unidades, 23g cada unidade. 
100 caixas   

43.  COLA COM GLITER; COR AZUL; caixa com 06 unidades, 

23g cada unidade. 
100 caixas   

44.  COLA COM GLITER; COR DOURADA; caixa com 06 

unidades, 23g cada unidade. 
100 caixas   

45.  COLA COM GLITER; COR VERDE; caixa com 06 unidades, 100 caixas   
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23g cada unidade. 

46.  COLA COM GLITER; COR VERMELHA; caixa com 06 

unidades, 23g cada unidade. 
100 caixas   

47.  COLA PARA ISOPOR E E.V.A; caixas com 12 unidades, 

35g cada unidade. 
20 caixas   

48.  CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4; cor preta; 

pacotes com 100 unidades. 
10 pacotes   

49.  CORRETIVO LIQUIDO, quantidade 18ml no frasco; caixa 

com 12 unidades. 
10 caixas   

50.  E.V.A PLACA COM GLITTER 40cm x 60cm- pct c/ 5fls – 

nas cores: , verde, vermelho, azul. (15 pacotes de cada cor) 
60 pacotes   

51.  E.V.A, 1,5 M M PLACA 40X60 BRILHOSO,  PRATEADO c/ 

placa emborrachadas, de primeira qualidade, lavável, 
atóxico e de textura homogênea. Pacotes com, 10 folhas. 

15 pacotes   

52.  E.V.A, PLACA 40 X 60   COR AZUL CÉU; placa 

emborrachadas, de primeira qualidade, lavável, atóxico e de 
textura homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

20 pacotes   

53.  E.V.A, PLACA 40 X 60  VERDE BANDEIRA c/ placa 

emborrachadas, de primeira qualidade, lavável, atóxico e de 
textura homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

20 pacotes   

54.  E.V.A, PLACA 40 X 60 AMARELO c/ placa emborrachadas, 

de primeira qualidade, lavável, atóxico e de textura 
homogênea. Pacotes com, 10 folhas  

20 pacotes   

55.  E.V.A, PLACA 40 X 60 BRANCA com placa 

emborrachadas, de primeira qualidade, lavável, atóxico e de 
textura homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

20 pacotes   

56.  E.V.A, PLACA 40 X 60 BRILHOSO DOURADO c/ placa 

emborrachadas, de primeira qualidade, lavável, atóxico e de 
textura homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

20 pacotes   

57.  E.V.A, PLACA 40 X 60 LILÁS c/ placa emborrachadas, de 

primeira qualidade, lavável, atóxico e de textura 
homogênea. Pacotes com, 10 folhas  

20 pacotes   

58.  E.V.A, PLACA 40 X 60 MARROM com placa 

emborrachadas, de primeira qualidade, lavável, atóxico e de 
textura homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

20 pacotes   

59.  E.V.A, PLACA 40 X 60 PRETO c/ placa emborrachadas, de 

primeira qualidade, lavável, atóxico e de textura 
homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

20 pacotes   

60.  E.V.A, PLACA 40 X 60 ROSA c/ placa emborrachadas, de 

primeira qualidade, lavável, atóxico e de textura 
homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

20 pacotes   

61.  E.V.A, PLACA 40 X 60 VERMELHO c/ placa 

emborrachadas, de primeira qualidade, lavável, atóxico e de 
textura homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

20 pacotes   

62.  E.V.A; PLACA 40 X 60 FANTASIA placa emborrachadas, 

de primeira qualidade, lavável, atóxico e de textura 
homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

15 pacotes   

63.  ELÁSTICO DE BORRACHA super, pacotes com 100g 

AMARELO. 
20 pacotes   

64.  ENVELOPE KRAFT  natural 26/ 36; primeira qualidade; 

gramatura de 80m²; acondicionada em caixa.  
100 unidades   

65.  ENVELOPE KRAFT BRANCO 31/41; primeira qualidade; 

gramatura de 80m²; acondicionada em caixa. 
100 unidades   

66.  ENVELOPE; TAMANHO DA FOLHA A4; em papel pardo; 

de primeira qualidade. 
100 unidades   

67.  ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO; COR PRETA; 0,07 
MM; pacotes com 100 peças, para 25 fls. 

5 pacotes   

68.  ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO; COR PRETA; 0,09 
MM; pacotes com 100 peças, para 50 fls. 

5 pacotes   

69.  ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO; COR 
TRANSPARENTE; 17 MM; pacotes com 100 peças, para 

100 fls. 

5 pacotes   

70.  ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO; COR 
TRANSPARENTE; 20 MM; pacotes com 080 peças, para 

120 fls . 

5 pacotes   
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71.  EV.A, 1,5 M M; PLACA40X60,  LISTRADO c/ placa 

emborrachadas, de primeira qualidade, lavável, atóxico e de 
textura homogênea. Pacotes com, 10 folhas 

20 pacotes   

72.  FELTRO 1.00X 1.40 M,  

Espessura: 1mm. Tamanho no pacote: 1.00x1.40 m; cores 
preto,  vermelho, verde, branco, laranja, amarelo. 
( 3 metros de cada cor). 

18 metros   

73.  FITA ADESIVA 48 mm x 45 m transparente, em 

polipropileno; excelente qualidade e total aderência. Prazo 
de validade mínimo de 12 meses a partir da data de 
entrega. Garantia contra defeito de fabricação.  Pacotes 
com 04 unidades. 

100 pacotes   

74.  FITA CREPE; material: papel crepado saturado; base 

borracha e resinas sintéticas; largura 18 mm, comprimento: 
50 m. Acondicionado embalagem plástica original em 
pacotes com 06 unidades. 

50 pacotes   

75.  
 

FITILHO 05 MM; rolo 50 m; pacotes com 10 cores variados. 5 pacotes   

76.  FURADOR BORDA CONTINUA GIGANTE PARA 
SCRAPBOOK, modelos: coração, renda, borboleta, 
imperial, natalinos, (01 de cada modelo) 

05 unidades   

77.  GIZ ESCOLAR BRANCO; apresentação palito; atóxico e 

antialérgico; caixa com 64 unidades.   
100 caixas   

78.  GIZ ESCOLAR COLORIDO; caixa com 64 palitos; atóxico e 

anti- alérgico.  
100 caixas   

79.  GIZÃO DE CERA com 12 cores; pacotes com 12 unidades. 200 pacotes   

80.  GRAMPEADOR ALICATE PARA 30 FOLHAS, metal; 

modelo: mesa; material do corpo: aço carbono, acabamento: 
pintado cor preta. Mecanismo grampeador: aço carbono 
cromado, material de base: plástico. Acondicionado em 
caixa com 1 unidade. Referência de Qualidade: HP45 ou de 
melhor qualidade. 

05 unidades   

81.  GRAMPOS PARA GRAMPEADOR; material: aço carbono 

com acabamento galvanizado; tamanho 26/6, com 5000 
unidades em cada caixa.  

 

10 
 
 caixas 

  

82.  GRAMPOS PARA GRAMPEADOR; material: aço carbono 
com acabamento galvanizado; tamanho 23/06 stales grapas 

com 5000 unidades cada caixas.  

10 caixas   

83.  

JOGO DE XADREZ GRANDE PEÇAS MACIÇA DE 
PLÁSTICO COM REGRAS  oficiais impressa na caixa. 

Especificações: idade recomendada: à partir de 5 anos. 
Material: Polietileno  Comprimento: 45,5 cm. (da 
embalagem). Largura: 24,9 cm. (da embalagem).Altura: 4,5 
cm. (da embalagem). 

100 unidades   

84.  LÁPIS ADICIONADO COM BORRACHA; boa qualidade. 100 unidades   

85.  LÁPIS DE COR; tamanho grande; boa qualidade; caixa com 

12 unidades. 
200 caixas   

86.  LÁPIS PRETO N° 2; boa qualidade; formado redondo e 

apontado; caixa com144 unidades. 
100 caixas   

87.  LIVRO ATA, capa dura, preta, sem margem, 100 (cem) 

folhoas. Ref. de qualidade TILIBRA ou melhor qualidade. 
50 unidades   

88.  LIVRO DE PONTO, 100 FOLHAS, capa de cartão revestido 

a plástico, duas assinaturas (entrada e saída). 
50 unidades   

89.  LIVRO PROTOCOLO de correspondência, capa dura, 50 

(cinquenta ) folhas. Ref. de qualidade TILIBRA ou melhor 
qualidade 

10 unidades   

90.  MARCADOR QUADRO BRANCO Cartazista. Com QB 2R 
AZUL. Com Reservatório Recarregavel traço 2MM - 
Arredondado. Caixas c/ 12 unidades. 

20 caixas   

91.  MARCADOR QUADRO BRANCO Cartazista. Com QB 2R 
PRETO. Com Reservatório Recarregavel traço 2MM - 

20 caixas   
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Arredondado. Caixas C12 unidades. 

92.  MARCADOR QUADRO BRANCO Cartazista. Com QB 2R 
VERMELHO. Com Reservatório Recarregavel traço 2MM - 

Arredondado. Caixas C12 unidades. 

20 caixas   

93.  MASSA DE MODELAR; atóxica; caixa com 6 cores 

variadas. 
200 caixas   

94.  PAPEL CAMURÇA, gramatura 85g, folha 40 cm x 60 cm; 
cor salmão; pacotes com 25 folhas. 

20 pacotes   

95.  PAPEL CAMURÇA, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; 
cor amarela; pacotes com 25 folhas. 

20 pacotes   

96.  PAPEL CAMURÇA, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; 
Cor azul celeste; pacotes com 25 folhas. 

20 pacotes   

97.  PAPEL CAMURÇA, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; 
cor preta; pacotes com 25 folhas. 

10 pacotes   

98.  PAPEL CAMURÇA, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; 
cor verde bandeira; pacotes com 25 folhas. 

20 pacotes   

99.  PAPEL CAMURÇA, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; 
cor verde; pacotes com 25 folhas. 

20 pacotes   

100.  PAPEL CAMURÇA, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; 
cor vermelho; pacotes com 25 folhas. 

20 pacotes   

101.  PAPEL CARTÃO 65 x 48 240 g; com estampas coloridas  300 unid.   

102.  PAPEL CARTÃO 65 x48 240 g; cor amarela. 300 unid.   

103.  PAPEL CARTÃO 65 x48 240 g; cor azul  300 unid.   

104.  PAPEL CARTÃO 65 x48 240 g; cor estampas listradas, 15 

unidades. 
300 unidades   

105.  PAPEL CARTÃO 65 x48 240 g; cor rosa. 300unid   

106.  PAPEL CARTÃO 65 x48 240 g; cor vermelha. 300 unid   

107.  PAPEL CELOFANE; cor azul claro. 10 unidades   

108.  PAPEL CELOFANE; cor laranja. 10 unidades   

109.  PAPEL CELOFANE; cor transparente. 10 unidades   

110.  PAPEL CELOFANE; cor verde. 10 unidades   

111.  PAPEL CELOFANE; cor vermelha. 10 unidades   

112.  PAPEL CREDEX AP 60 1x50; 210 mm x 297 mm; com 50 

folhas, cor branca, caixa com 40 pacotes. 
10 caixas   

113.  PAPEL FORMATO A4 (210 x 297 MM); sulfite; Gramatura 

75 G/m²; alcalino, produzido com fibras de Eucaliptos 
tratadas; multi funcional; elevado grau de brancura; resma 
de 500 folhas. Caixa com 10 resmas. 

200 caixas   

114.  PAPEL PRESENTE 50 x 70 cm pacotes 25 folhas; cores 

variadas. 
10 pacotes   

115.  PASTA AZ; oficio fino cor preta. 50 unidades   

116.  PASTA AZ; oficio fino; cor: azul 50 unidades   

117.  PASTA Az; oficio larga cor: preta. 100 unid   

118.  PASTA DOCUMENTO PP C/PRESILHA ROMEU/JULIETA 

PLASTICO, cores variadas S500  
100 unidades   

119.  PASTA TRANSPARENTE A- 02; COM ELÁSTICOS finos; 

pacotes com 10 unidades. 
50 pacotes   

120.   PEN DRIVE 8 GB 20 unidades   

121.  PERCEVEJO COLORIDO; formado da cabeça chata lisa; 

caixa com 50 unidades. 
2 caixas   

122.  PERFURADOR PARA FOLHAS, material com estrutura 
metálica disponivel na cor preta. capacidade 100 folhas; 

caixa com 1 unidade.Referência de Qualidade: CIS ou de 
melhor qualidade. 

10 unidades   

123.  PINCEL ATÔMICO - AZUL; material plástico; formato: 

cilíndrico; ponta de feltro chanfrada, 4m m metálica 
disponivel na cor preta. Referência de Qualidade:CIS ou de 
melhor qualidade.dade 50 folhas; cor preta; Pode 
reabastecer; não permanente; caixa com 12 unidades. 

50 caixas   

124.  PINCEL ATÔMICO - PRETO; material plástico; formato: 

cilíndrico; ponta de feltro chanfrada, 4m m; Pode 
reabastecer; não permanente; caixa com 12 unidades. 

50 caixas   

125.  PINCEL ATÔMICO - VERMELHO; material plástico; 

formato: cilíndrico; ponta de feltro chanfrada, 4m m; Pode 
reabastecer; não permanente caixa com 12 unidades. 

50 caixas   
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126.  PINCEL MARCA TEXTO AMARELO; caixa com 12 

unidades. 
15 caixas   

127.  PISTOLA GRANDE, aplicadora de cola quente para bastão 

de cola termoplástica transparente, 40W bivot. 
50 unidades   

128.  PISTOLA PEQUENA, aplicadora de cola quente para 

bastão de cola termoplástica transparente, 40w bivot.  
50 unidades   

129.  PLÁSTICO TRANSPARENTE AUTOADESIVO RI- .45cm x 
25 cm – 05 Rls 

05 rolos   

130.  POST-IT ADESIVO Marcador  - 100 Etiquetas coloridas, 

76x76mm 
100 pacotes   

131.  PRANCHETA POLIESTIRENO A4 preto 1294. 05 unidades   

132.  PRENDEDOR DE PAPÉIS / Binder Clips Cis 25mm Cx C/12 

Und. Capacidade 80 folhas. 
10 caixas   

133.  REABASTECEDOR DE PINCEL DE QUADRO BRANCO, 
caixas com 10 unidades, cor preta. 

50 caixas   

134.  REABASTECEDOR DE PINCEL DE QUADRO BRANCO, 
caixas com 10 unidades, cor azul. 

50 caixas   

135.  
 

REABASTECEDOR DE PINCEL DE QUADRO BRANCO, 
caixas com 10 unidades, cor vermelha. 

50 caixas   

136.  REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO; cor: azul; 

40 ml, caixa com 12 unidades. 
20 caixas   

137.  REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO; Cor: preto; 

40ml, caixa com 12 unidades.  
20 caixas   

138.  REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO; cor: 
vermelho; 40ml,  caixa com 12 unidades.  

20 caixas   

139.  REFIL COLA PARA PISTOLA FINA pacote com 1kg, 

bastão de cola termoplástica transparente. 
10 kg   

140.  REFIL COLA PARA PISTOLA GROSSA pacote com 1kg, 

bastão de cola termoplástica transparente. 
10 kg   

141.  RÉGUA, escolar em plástico transparente, resistente, 

flexível, com escala de previsão, 30cm. 
500 unidades   

142.  SACO PLÁSTICO OFÍCIO, 4 furos 0,15mm, pacotes com 

100 unidades. 
10 pacotes   

143.  TESOURA ESCOLAR metal, cabo preto, boa qualidade, 

ponta arredondada, tamanha aproximado 12 cm, cabo em 
polipropileno, atóxico, resistente, lamina em aço inoxidável 
de qualidade, que não oxide, corte laser, com parafuso 
resistente unindo as partes. Acondicionadas em embalagem 
individual contento identificação do produto e marca do 
fabricante. 

500 unidades   

144.  TINTA  PARA ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA, 

capacidade 40 ML 
20 vidros   

145.  TINTA GUACHE; solúvel em água, não tóxica; cor: amarelo; 

frascos de 250 ml. 
100 frascos   

146.  TINTA GUACHE; solúvel em água, não tóxica; cor: azul; 

frascos de 250 ml. 
100 frascos   

147.  TINTA GUACHE; solúvel em água, não tóxica; cor: branca; 

frascos de 250 ml. 
100 frascos   

148.  TINTA GUACHE; solúvel em água, não tóxica; cor: preta; 

frascos de 250 ml. 
100 frascos   

149.  TINTA GUACHE; solúvel em água, não tóxica; cor: verde; 

frascos de 250 ml. 
100 frascos   

150.  TINTA GUACHE; solúvel em água, não tóxica; cor: 

vermelha; frascos de 250 ml. 
100 frascos   

151.  TINTA P/ IMPRESSORA LASER JET CP 1025  color. C/ 10 

kits de Toner  colorido 
10 kits   

152.  
 

TNT 40 g; juta tecido não tecido, 100% polipropileno. 

Embalado conforme o fabricante. Rolo com 20 mx1.40. 
01 rolo   

153.  TNT 40 g; xadrez preto e branco, tecido não tecido, 100% 

polipropileno. Embalado conforme o fabricante. Rolo com 30 
mx1,40. 

01 rolo   

154.  TNT 40g; cor: amarelo; tecido não tecido, 100% 

polipropileno. Embalado conforme o fabricante. Rolo com 
30m x 1.40  

5 rolos   

155.  TNT 40g; cor: azul; tecido não tecido, 100% polipropileno. 5rolos   
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05. PRAZO ESTIPULADO DE EXECUÇÃO:  

 

A partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2019. 

 

06. FORMA DE ENTREGA  

Os produtos serão requisitados conforme dados abaixo: 

 Forma de pedido: parcelado de acordo com a necessidade das escolas; 

 Prazo para entrega: em no máximo 03 (três) dias úteis após solicitação do Fiscal 

de Contrato; 

 Frete: por conta da contratada; 

 Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Água Doce do 

Norte, situada na Avenida Sebastião Coelho de Souza, nº 813 Centro, Água Doce 

do Norte – ES; 

 Horário: das 08h às 11h e de 13h às 16h. 

 

07. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 O pagamento será realizado exclusivamente de acordo com os itens, quantidades 

e preços previstos na proposta vencedora. 

Embalado conforme o fabricante. Rolo com 30m x 1.40 

156.  TNT 40g; cor: branca; tecido não tecido, 100% 

polipropileno. Embalado conforme o fabricante. Rolo com 
30m x 1.40. 

5 rolos   

157.  TNT 40g; cor: laranja; tecido não tecido, 100% 

polipropileno. Embalado conforme o fabricante. Rolo com 
30m x 1.40.   

5 rolos   

158.  TNT 40g; cor: preto tecido não tecido, 100% polipropileno. 

Embalado conforme o fabricante. Rolo com 30m x 1.40.  
5 rolos   

159.  

 

TNT 40g; cor: roxo; tecido não tecido, 100% polipropileno. 

Embalado conforme o fabricante. Rolo com 30m x 1.40.   
2 rolos   

160.  TNT 40g; cor: verde, tecido não tecido, 100% polipropileno. 

Embalado conforme o fabricante. Rolo com 30m x 1.40. 
5 rolos   

161.  TNT 40g; cor: vermelho, tecido não tecido, 100% 

polipropileno. Embalado conforme o fabricante. Rolo com 
30m x 1.40. 

5 rolos   

163. TONER  CB435A/ CB436A/ CE285A, compatível com 

impressora HP laser jet MFP1132 
15 unidades   

164. TONER 12018SL, compatível com impressora Lexmark 

E120 
15 unidades   

165. TONER MLT-D 101S, compatível com impressora Samsung 

scx 3405. 
15 unidades   

 TOTAL R$    
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 Para a realização do pagamento será necessário a observarão dos valores 

emitidos na nota fiscal e a declaração do setor competente quanto à entrega dos 

produtos, vedada à antecipação de pagamento.  

 Não serão efetuados pagamentos adiantados, sob qualquer hipótese. 

 

08. DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado: 

 Os produtos deverão ser entregues conforme especificado em cada item. 

 Não serão aceitos produtos/materiais em desacordo com as especificações 

constantes do presente Termo de Referência; 

 A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura designado(s) para esse fim. 

 O contratado deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender (em) as 

especificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do 

recebimento da solicitação. 

 As partes devem cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

09. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  

    

9.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta 

dos recursos do MDE e/ou Recursos destinados à Manutenção de Secretaria Municipal 

de  Educação. 
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 ANEXO II  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. Processos n°000414/2019-SMEC 

DECLARAÇÃO  

Pregão nº:  

Processo nº:  

  

A Empresa                                          devidamente inscrita no CNPJ sob o nº       , 

sediada na Rua                                              nº          , na cidade de                      ,  

Estado do                                            , em conformidade como disposto no Art. 4º 

inciso VII, da Lei 10520/02, DECLARA que está apta a cumprir plenamente todos os 

requisitos habilitatórios exigidos no Edital, que rege o certame acima indicado.  

  

Local e data  

Assinatura e nº do RG do declarante  
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. Processos n°000414/2019-SMEC 

  

PROCURAÇÃO  

  

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a  

EMPRESA                                                 , com sede na Rua                  , nº                 , 

cidade de                                 , Estado do                              , devidamente inscrita no  

CNPJ sob o nº                           , representada, neste ato, por se sócio-gerente, Senhor                  

, brasileiro, casado,           ,  residente e domiciliado nesta capital, nomeia e constitui seu 

representante o Senhor                   

, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº                 , e do 

CPF nº                            , a quem são conferidos poderes para representar a empresa 

outorgante no Pregão Presencial nº  ..../....., instaurado pelo Município de Água Doce do 

Norte, ES, em especial para firmar declarações e atas apresentar ou desistir da 

apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da 

interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima 

indicado.   

  

  

Local e data  

  

  

Assinatura do responsável pela outorga  
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ANEXO IV  

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. Processos 

n°000414/2019-SMEC 

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  

  

  

_____________________________, CNPJ n°__________________________  

(nome do profissional ou da empresa)  

_______________________________________________________________  

          (endereço completo)  

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação no Pregão Presencial n° 020/2019., ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências supervenientes.  

  

  

  

____________, ______ de _____________ de 20__.  

  

  

____________________________________________________________ 

(nome completo do representante da empresa, n° da C.I. e assinatura)  
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ANEXO V  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019.  

Processos n°000414/2019-

SMECDECLARAÇÃO  

  

  

  

...............................................inscrito no CNPJ nº ......................................................., por 

intermédio de seu representante legal o Sr. (a)......................................, portador da 

Carteira de Identidade nº .....................e do CPF ..........................., DECLARA, para fins 

do disposto do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, 21.06.1993, acrescido pela Lei nº  

9854, 27.10.1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: Emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz. (  ).  

  

  

  

...........................................................  

(local e data)  
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ANEXO VI  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019.  

Processos n°000414/2019-SMEC 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

Sessão Pública: ..../.../2016, às ............(...................) horas.  

Local: Na sala de reuniões do prédio da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, sita a Av. Sebastião Coelho de Souza 
,____, Centro, CEP 29.820-000, Água Doce do Norte, ES.  
 IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE Nome de Fantasia:  

Razão Social:  

CNPJ:  

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) Endereço:  

Bairro:   

Cidade:  

CEP:   

E-MAIL:  

Telefone:   

Fax:  

Banco:   

Conta Bancária:  

Nome e n.º da Agência:  
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INDENTIFICAÇÃO DO ITEM e demais informações dos itens conforme quadro abaixo:  

Item  Discriminação  Marca/Modelo  Unid  Quant  Vr Unit  Vr. Total  

01       

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$.........................(EM ALGARISMOS) e ..............................(POR EXTENSO)    

  
A empresa .................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, 
todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e 
acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.  
Validade da Proposta: ________________(No mínimo de 60 (sessenta) dias)  

Prazo de Entrega: _____________________(Não superior a 05 (cinco) dias úteis)  

 Obs 1.: Na apresentação da proposta a empresa deverá declarar a marca do produto cotado, caso não o faça, a mesma será 
instada pelo(a) Pregoeiro(a) a apresentar a marca do produto sob pena de desclassificação.  

 Obs 2.: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero 
ou inexeqüíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos 
demais licitantes.  

 Local e data  

________________________________________  

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável  
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ANEXO VII 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET PREGÃO PRESENCIAL Nº 

020/2019.  

Processos n°000414/2019-SMEC 

 Senhor Licitante,  

 Visando comunicação futura entre esta Municipalidade e essa empresa, solicito de 

Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão 

Permanente de Licitação por meio do fax (27) 3759-1122.  

A não remessa do recibo exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais.  

  

 Razão Social:____________________________________________________  

C.N.P.J. n° _____________________________________________________  

Endereço:_______________________________________________________  

E-mail:_________________________________________________________  

Cidade:__________ Estado:_______ Telefone:___________ Fax:__________  

 Pessoa para contato:______________________________________________  

 Recebemos, através do acesso da solicitação ao E-mail:pmadn@uol.com.br,  

nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

Local: _____________, ______ de _______________ de 2019.  

 ____________________________________ 

 Assinatura  
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 ANEXO VIII  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019.  

Processos n°000414/2019-SMEC 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

 (Identificação completa do representante da licitação), como representante 

devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante 

denominado Licitante, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que:  

a) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 020/2019-Processo 000414/2019-SMEC, 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 

Presencial nº  020/2019-Processo 000414/2019-SMEC, não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº  

020/2019- 

Processo 000414/2019-SMEC, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº  020/2019-

Processo  

000414/2019-SMEC, quanto a participar ou não da referida licitação;  

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº  

020/2019-Processo 000414/2019-SMEC,não será no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato do Pregão Presencial nº  020/2019-Processo 000414/2019-SMEC, antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação;  

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº  

020/2019-Processo 000414/2019-SMEC,  não foi no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Poder 

Executivo do Municipio de Agua Doce do Norte, ES, antes da abertura oficial das 

propostas; e  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la.  

___________________, _______ de _____________ de _____.  

 ___________________________ 

(Representante Legal do Licitante no âmbito do Pregão Presencial nº 020/2019- 

Processo 000414/2019-SMEC)  
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MINUTA DE CONTRATO  Nº              / 20__.  

QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRIO NO CNPJ SOB O Nº 

31.796.626/0001-80, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU(A) 

PREFEITO(A) MUNICIPAL,........., BRASILEIRO(A), ................, ............, 

INSCRITO(A) NO CPF SOB O Nº............, E CI/RG Nº ................. - 

 .........../...., DORAVANTE  DENOMINADO(A)  CONTRATANTE  & 

..........PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA NO CNPJ SOB O 

Nº......., SEDIADA NA......., Nº ......., CEP: ....... BAIRRO.........., NA CIDADE 

DE........., ESTADO DE......,  NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU(A) 

SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A) SR(A)..........., BRASILEIRO(A), ............., ....., 

INSCRITO NO CPF SOB O Nº.... E CI/GR Nº ..... /..........., RESIDENTE E 

DOMICILIADO(A)NA......,  Nº............,  BAIRRO......,  CEP:.........., 

 NA  CIDADE DE......ESTADO DE ..... DORAVANTE DENOMINADO(A) 

CONTRATADA, FICA JUSTO E CONTRATADO, CONSOANTE AS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS, O SEGUINTE:  

Aos ................. (...............................) dias do mês de ........................ do  

ano de ............................................, o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE & 

..............................................  ambos anteriormente qualificados, com base no 

Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº. 020/2019nos termos da Lei 

nº Lei 8.666/93 de 21/06/93, a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Federal nº 3.555/2000, 

bem como, o Decreto Municipal nº 115/2005, 29.09.2005, resolvem celebrar o presente 

CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:  

2. CLÁUSULA PRIMEIRA – PRIMEIRA – OBJETO.  O presente contrato tem como 

objeto  a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, neste município: 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO: O fornecimento dos produtos se 

dará conforme com as necessidades desta municipalidade, mediante solicitação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.   

CLÁUSULA TERCEIRA  – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  

3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ .................. (..................................);   
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3.2. O pagamento será efetuado, em conta-corrente, mediante ordem bancária, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contado da apresentação de nota fiscal, devidamente atestada 

pelo Setor de Almoxarifado desta municipalidade;  

3.3. A Nota Fiscal deverá discriminar as quantidades dos itens fornecidos.  

3.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às penalidades 

eventualmente aplicadas.  

3.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. CLÁUSULA 

QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A empresa contratada se obriga a:  

4.1. executar o contrato em conformidade com as disposições no edital e seus anexos e 

com os termos da proposta de preços;  

4.2. iniciar o fornecimento dos itens, previstos neste instrumento, a partir da data de 

assinatura do contrato e ou recebimento da requisição dos equipamentos;  

4.3. fornecer o objeto deste Contrato, sem interrupções, durante a vigência do contrato, 

pelos preços consignados na proposta;  

4.4. fornecer os itens, nas quantidades e datas solicitadas, dentro dos padrões 

estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a 

causar pela má qualidade dos serviços;  

4.5. garantir a qualidade dos equipamentos  fornecidos, segundo as exigências das 

normas legais;  

4.6. apresentar a fatura com o valor correspondente ao fornecimento;  

4.7. observada a legislação em vigor, a qualquer tempo e mediante aditivo próprio, 

poderá o Contratante promover acréscimos ou supressões no objeto contratado nos 

termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;  

4.8. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;  

4.9. permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante 

deste certame licitatório;  
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4.10. manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas 

nesta licitação;  

4.11. Fornecer  garantia dos equipamento devendo ser a de fábrica, não podendo ser 

inferior a 12 (doze) meses. A garantia do fabricante deverá obrigatoriamente inlcuir todas 

as despesas com a manutenção preventiva, incluindo peças e mão-de-obra, de acordo 

com a especificação do fabricante e nas quilometragem/horas recomendadas.  

4.12. Na eventual necessidade de remoção do equipamento para conserto esta será 

feita por empresa devidamente reconhecida pelo fabricante e sob a autorização e 

registro da Administração Pública Municipal pelo seu responsável;  

4.13. A contratada deverá autorizar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Economico e de Interior e Transportes, a  realização diligencia junto as instalações da 

proponente vencedora visando a verificação do atendimento as exigências contidas 

deste edital, sob  pena de desclassificação.  

4.15. cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.  

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. O Contratante obriga-se a:  

5.2.  efetuar o pagamento, mensalmente, após atesto da respectiva fatura;  

5.3. enviar à contratada a requisição dos equipamentos, como também, a relação de 

pessoas autorizadas a recebê-los;   

5.4. comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na 

execução do contrato;  

5.5. efetuar a fiscalização do contrato que será feito pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, na pessoa do Secretário Municipal Sr. Anderson de Souza 

Rocha,  verificando a quantidade e a qualidade dos equipamentos e aplicando as  

penalidades cabíveis caso os produtos fornecidos sejam de má qualidade;  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO  

6.1. O fornecimento do objeto será prestado pela contratada de em conformidade com 

as necessidades desta municipalidade em até 30 (trinta) dias após a emissão da 
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requisição; 6.2. A entrega dos equipamentos ocorrerá nas dependências do setor de 

Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES.  

6.3. O preço máximo a ser pago pelo Município de Água Doce do Norte, ES, será o qual 

a proponente foi declarada vencedora;  

6.4 – No ato do recebimento dos equipamentos será verificado se os mesmos são de 

boa qualidade, caso seja constatado alguma irregularidade os mesmos serão 

devolvidos, sendo a proponente obrigado a substituí-los dentro dos padrões de exigência 

desta municipalidade.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO  

7. 1.verificar a execução do fornecimento se está em acordo com o contrato;   

7.2. comunicar qualquer descumprimento das cláusulas contratuais;  

7.3. conferir e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os 

pagamentos.  

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS.    

9.1. A contratada deverá estar em condições para dar início ao fornecimento dos 

equipamentos, no máximo em 15 (quinze) dias  após a assinatura do Contrato ou ordem 

de fornecimento, sob pena de revisão contratual e aplicação de multa correspondente à 

não execução do Contrato;  

9.2. O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2016.  

9.3. O objeto será fornecido durante a vigência contratual, conforme a necessidade 

desta Municipalidade.  

9.4. A contratada que não entregar o equipamento dentro do prazo citado, serão 

aplicadas as penalidade previstas neste Contrato.  

CLÁUSULA NONA – RECURSOS FINANCEIROS.   

9.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão em conformidade com Lei 

Orçamentária Anual 019/2017  na seguinte dotação orçamentária:  

050050002.12360009.2.038 – Manutenção do Ensino Fundamental (40%) 

Natureza da Despesa – 339030000000 – Material de Consumo 
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Reserva Orçamentária – 170.292,37 

Fonte de Recursos – 11110000 – Receita de Impostos e Transferencia de 

Impostos - Educação; 

Ficha nº 0000158 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

10.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à 

outra.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

11.1. O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo 

primeiro do referido artigo.    

CÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REVISÃO  

12.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico 

do contrato e/ou diminuição do preço.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13.1. Se a Contratada recusar-se a receber a requisição, Nota de Empenho ou assinar o 

contrato, injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não for aceita pela 

Municipalidade, e ainda, se após a contratação incorrer em inexecução total ou parcial 

do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 

penalidades:  

13.2. advertência, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja 

concorrido;  

13.3. multa moratória em caso de atraso injustificado na entrega do objeto e demais 

elementos integrantes ou por motivo não aceito pela Municipalidade, calculada sobre o 

valor empenhado, de acordo com a seguinte tabela:  

Dias de atraso  Percentual dia %  Percentual multa %  

1º ao 10º dia  0,1  0,1 a 1,0  

11º ao 20º dia  0,2  1,2 a 3,0  

21º ao 30º dia  0,3  3,3 a 6,0  

31º ao 40º dia  0,4  6,4 a 10  

41º ao ...........  1,0  11 a 20  
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13. 4.multa de 2% (dois por cento) do valor total empenhado, em razão de inexecução 

total ou parcial;  

13.5. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

13.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

13.7. poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para 

imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias indicado para 

entrega do objeto.  

13.8. a sanção prevista nos subitens 13.5, 13.6 e 13.7, poderá ser imposta 

cumulativamente com as demais.  

13.9. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 

e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e 

o contraditório.  

13.10. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 

contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO. Quaisquer questões deste CONTRATO, serão 

dirimidas no foro da Comarca de Água Doce do Norte, ES.  

  E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, 

assinado pelas partes em presença de duas testemunhas que também assinam 03(três) 

vias de igual teor.  

...................................................  

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES  

  CONTRATANTE    

.................................................................   

CONTRATADA  

............................................................  

GESTOR DO CONTRATO 1ª 

TESTEMUNHA:  

2ª TESTEMUNHA:  
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. Menor 

Preço por Item. Proc. 000414/2019-SMEC - EXCLUSIVA MICRO EMPRESAS/ME E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE/EPP nos termos do art. 48º, I, da Lei 

Complementar nº 123/2006, 14.12.2006. 

  

  

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de 

Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 002/2019, com fulcro na Lei 10520/2002, 

Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005,  e alterações, torna público 

para conhecimento dos interessados que a nova data de realização será as 09:00h dia 

05 de setembro de 2019, na sala a CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 570, Centro, 

Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial. nº 020/2019,  menor preço por item, para 

a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Ensino, neste município., no endereço acima e tel. 

27 3759-1122, E-mails: aguadocedonorte.es@outlook.com, setor de licitações, de 2ª a 6ª 

de 07:30 as 11:30h,  das 13:00 as 17:00h.  

  

Água Doce Norte, ES, 19 de agosto  de 2019.  

  

Adinan Novais de Paula  

Pregoeiro Municipal  
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