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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Castelo, Estado do Espírito Santo, com sede a Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº 103,
Centro,  Castelo-ES, torna público que,  através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente constituída pelo
Decreto n° 17.474/2020, fará realizar, baseada no processo 03.164/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Esporte, a
licitação na modalidade do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço, no regime de
empreitada por preço unitário, regida pela Lei 10.520, de 17-07-02, Lei Federal n° 8.666, de 21-06-93 e suas alterações,
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, objetivando a aquisição do objeto descrito na Cláusula I do
presente, de acordo com o estabelecido neste edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para
todos os efeitos, e Decreto Municipal Nº 12.149, de 28 de maio de 2013 que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços no âmbito da Administração Pública Municipal.

O presente edital é exclusivo PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, com prioridade de
contratação para as empresas sediadas local  e  ou regional,  conforme disposto nos Artigos 47 ao 49 da Lei
Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, e DECRETO Nº 15.941, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

1 - OBJETO:
1.1 – Constitui objeto do presente Pregão é a futura aquisição de bolas, redes, troféus, cones, colchonetes, pratos chinês, fitas
demarcatórias,  medalhas  e  demais  materiais  para  projetos  da  Secretaria  Municipal  de  Esportes, de  acordo  com  as
especificações e quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 09. 

2 - TERMOS  DE  REFERÊNCIA
2.1 - LOCAL, HORÁRIO E CONTATO PARA ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES AOS LICITANTES: Na sala do
setor de licitações, situada no edifício-sede da Prefeitura Municipal, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro,
Castelo-ES, CEP 29.360-000, no horário de 7:00 às 16:00 horas nos dias úteis ou pelo telefone (28) 3542 – 8514.

3 - ENTREGA  DOS  ENVELOPES
3.1 - O recebimento dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”, dar-se-á no endereço acima, até as
07:30 horas do dia 28/09/2020, iniciando-se a abertura do envelope “PROPOSTA DE PREÇOS” às 08:00 horas, na sala
de licitações desta Municipalidade.

3.2 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos neste edital, sua proposta e documentação, em 02 (dois)
envelopes distintos e fechados, contendo na parte externa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 “P R O P O S T A D E P R E Ç O S”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREGÃO PRESENCIAL NO 073/2020
ABERTURA: 28/09/2020 ÀS: 08:00 HORAS
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

ENVELOPE Nº 02 “H A B I L I T A Ç Ã O”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREGÃO PRESENCIAL NO 073/2020
ABERTURA: 28/09/2020 ÀS: 08:00 HORAS
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

3.3 - Expirado o horário fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro será aceito pelo Pregoeiro e membros da
Equipe de Apoio.

4 – CREDENCIAMENTO
4.1  –  Para  fins  de  credenciamento  junto  ao  Pregoeiro,  o  proponente  poderá  enviar  um  representante  munido  de
documento que o credencie à participação (ANEXO 1), respondendo o mesmo pela representada.

4.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 3.1 até as 07:30 horas.
4.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem
como possa manifestar interesse recursal.

4.2.2  –  Para  a  efetivação  do  Credenciamento o  representante  do  proponente  exibirá  ao  Pregoeiro  qualquer
DOCUMENTO  DE  IDENTIDADE  EMITIDO  POR  ÓRGÃO  PÚBLICO  JUNTAMENTE  COM  UM  ORIGINAL  DE
INSTRUMENTO  PROCURATÓRIO  (ANEXO  1)  COM  FIRMA  RECONHECIDA que  o  autorize  a  participar
especificamente  deste  Pregão,  INSTRUMENTO  PROCURATÓRIO PARTICULAR  com poderes  para  representar  a
outorgante  em  licitações  COM  FIRMA  RECONHECIDA ou  INSTRUMENTO  PROCURATÓRIO  PÚBLICO,  que  o
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autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir
ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todo os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do
proponente.

4.2.3 –  Para efetivação do  Credenciamento é OBRIGATÓRIA à apresentação da  CÓPIA AUTENTICADA DO ATO
CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E SEUS ADITIVOS OU A ÚLTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DEVIDAMENTE CONSOLIDADA E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO QUANDO FOR O CASO , a
fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes
da outorga supra.

4.2.3.1  –  A  apresentação  da  cópia  autenticada  do  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  no  ato  do
Credenciamento desobriga a apresentações desses documentos no envelope nº 2 – Habilitação.

4.2.4 – Para efeito de atendimento ao subitem 4.2.3 COMPREENDE–SE COMO:
a) Ato Constitutivo,  Estatuto ou Contrato Social  em vigor,  devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou
Registro Comercial no caso de empresa individual.

b) 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.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

4.2.4.1 – A apresentação do  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a
atividade da empresa é concernente ao objeto contido no ANEXO 2.

4.2.4.2 – Para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06, os licitantes deverão comprovar, no
credenciamento,  a  sua  condição  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte.  A comprovação  deverá  ser
efetuada através da Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
devendo ter sido emitida no ano em curso e da Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06
(ANEXO 10).

4.2.5 -  Na hipótese do Licitante não estar presente à Sessão Pública este deverá enviar o Contrato Social, ou
documento equivalente,  devidamente  autenticado,  comprovação de microempresa ou empresa de pequeno
porte descrito no item 4.2.4.2 e  a declaração de que trata o item 5.1 em um terceiro envelope apartado que
deverá trazer os seguintes dizeres “Prefeitura Municipal de Castelo – Pregão Presencial nº 073/20 Envelope
CREDENCIAMENTO”.

4.2.6  –  No  caso  de  proprietário,  diretor,  sócio  ou  assemelhado  da  proponente  que  comparecer  ao  local,  deverá
comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos
aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório
de pessoas jurídicas, conforme o caso. 

4.2.7 –  Os documentos deverão ser apresentados em original  ou por qualquer processo de cópia autenticada em
cartório, publicação em órgão de Imprensa Oficial ou por autenticação direta pela equipe de apoio, quando apresentada
simultaneamente a cópia em original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes pertinentes aos
documentos de habilitação

4.3 – Caso o proponente não compareça,  mas envie toda a documentação necessária  dentro  do prazo estipulado,
participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação
de novas propostas e a interposição de recurso.

5 – ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 – As 08:00 horas do dia 28 de setembro de 2020 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de Licitações, sendo
que nessa oportunidade os licitantes  deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação (ANEXO 3).

5.1.1  –  Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  4º,  VII  da  Lei  nº  10.520/02  a  declaração  deverá  ser  entregue
separadamente dos envelopes nº 001 – PROPOSTA e nº 002 – HABILITAÇÃO.

5.1.2 – Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de caráter
obrigatório  prevista  no  item  5.1,  o  Pregoeiro  disponibilizará  a  estes  um  modelo  de  declaração  que  poderá  ser
preenchido e assinado pelo representante credenciado.

5.1.3 – Caso o licitante não se faça presente a entrega da declaração de que trata o item 5.1 se dará nos termos do
item 4.2.5.

6 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
6.1 – Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem todas as exigências contidas neste edital e
seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.



licitação/Mod. Nº - PP 073/20
N0 do Processo – 03.164/2020

N0 da Folha Assinatura

6.2 – Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação e
que atendam as exigências deste edital.

6.3 – Não poderão participar deste Pregão:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Administração Municipal, durante o
prazo da sanção aplicada;

b)  empresário  declarado inidôneo  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração Pública,  enquanto  perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c) empresário impedido de licitar e contratar com a administração municipal, durante o prazo da sanção aplicada;

d) empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

e) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

f) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;

6.3.1.  Entende-se por “participação indireta” a que alude o art 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de
empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou esmo a atuação no processo licitatório

a) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

b) empresário cujo estatuto ou contato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

c) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falênia,
concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

d) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

e) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de contribuição.

7 –    PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE –    Lei 123/2006 alterada pela Lei
147/2014
7.1 – A participação de microempresas e empresas de pequeno porte, com a devida comprovação, seguirá os critérios
estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 147/2014.

7.1.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  a  regularização  da  documentação,  pagamento  ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
 
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1° do Art. 44, da LC 123/06, implicará em decadência
do direito  à  contratação,  sem prejuízo  das  sanções  previstas  no  Art.  81  da  Lei  n°  8.666/93,  sendo  facultado  à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de
Preços, ou revogar a licitação.

7.1.2 – Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas
de pequeno porte.

a)  Entende-se  por  empate,  na  modalidade  Pregão,  aquelas  situações  em que as  propostas  apresentadas  pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.

7.1.3 – Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á de seguinte forma:
a)  A microempresa ou empresa de  pequeno porte  mais  bem classificada poderá apresentar  proposta de preços
inferiores àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Estando essa convocada para apresentar nova proposta, será aguardado o prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena
de preclusão.

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art.
44, da LC 123/06 serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1° do Art. 44
da LC 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
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d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1° do Art. 44 da LC 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/06, o objeto será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

f) O disposto no Art. 45 da LC 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
 por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8 –  UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO E USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 –  A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o número do processo
licitatório, anexando a cópia ao processo administrativo da licitação.

8.2 – O Setor de Compras solicitará a emissão da nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de
despesa.

8.3 – O usuário da Ata de Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de Castelo, através da Secretaria Municipal de
Esportes.

8.4  –  A Ata  de  Registro  de  Preços,  durante  sua  vigência,  poderá  se  utilizada  por  qualquer  órgão  ou  entidade  da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Secretaria Municipal de
Esportes, desde que devidamente comprovada a vantagem.

8.5 – Caberá a detentora da Ata de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento,  independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

9   - DA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO  
9.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação necessária para
habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos e lacrados, conforme disposto no item 3.2 deste Edital, ou dos 03 (três)
envelopes citados no item 4.2.5.

9.2 –  O Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter as informações /documentos exigidos no item 9.1
deste Edital, e o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 10.1 deste
Edital.

9.3 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório,
publicação  em  órgão  de  Imprensa  Oficial  ou  por  autenticação  direta  pela  equipe  de  apoio,  quando  apresentada
simultaneamente a cópia em original  até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes pertinentes aos
documentos de habilitação.

10   – ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS  
10.1 – A proposta de preços, conforme anexo 02, deverá ser entregue digitada, impressa em uma via e salva em
CD (nos pregões acima de 10 itens), conforme programa disponibilizado para download no site da Prefeitura
Municipal de Castelo, contendo a identificação da empresa licitante (no mínimo Nome e CNPJ), em papel timbrado
da empresa, datada, com nome legível e assinatura de seu representante legal, sem emendas, rasuras, ressalvas
ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas a respeito de seu conteúdo, contendo as seguintes informações:

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 02;

b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias - contados da data de abertura da mesma;

c)  Quantidade,  Preço Unitário  por item e Total  ofertado,  devendo ser  cotado em Real  e  com até duas  casas
decimais após a vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas,
seguros, licenças, incidentes sobre os produtos adquiridos.

10.1.1 – A não apresentação da proposta digitalizada (arquivo PAC), em CD, não acarretará na desclassificação da
empresa participante do certame.

10.2 – Os Preços Unitários por item e Total deverão ser apresentados em algarismo. 

10.3 – Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais,
trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não
acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Castelo. 

10.4 – A proposta só será desclassifica se for de encontro, expressamente, as normas e exigências deste edital.
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10.5 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não previstas
neste edital.

10.6  –  As propostas,  sempre  que possível,  deverão  trazer  as mesmas expressões  contidas  no  Anexo 02,  evitando
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

10.7 - O valor total estimado pela Secretaria para a aquisição, objetos deste Pregão, é de itens:
ITEM R$ ITEM R$ ITEM R$ ITEM R$ ITEM R$

01 12.856,20 08 15.354,00 15 3.455,52 22 5.956,80 29 536,00

02 10.634,40 09 20.352,00 16 8.700,00 23 4.325,28 30 986,00

03 5.157,60 10 3.726,60 17 8.700,00 24 4.678,80 31 1.618,60

04 2.768,00 11 8.166,50 18 3.216,50 25 4.617,90 32 416,50

05 2.636,80 12 2.903,00 19 3.125,00 26 10.878,00 33 988,80

06 17.160,00 13 683,00 20 2.679,90 27 2.778,00 34 886,48

07 12.349,80 14 3.727,20 21 6.980,80 28 1.440,00
totalizando R$ 195.439,98 (cento e noventa e cinco  mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos),
conforme valor constante do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 09 deste edital, ficando desclassificada as propostas
acima deste valor

10.6 – As propostas de empresas para o todos os itens são exclusivos de ME e EPP. 

10.7 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item e/ou lote.

11 – ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO.
11.1 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados:

a) Certificado de Regularidade de Situação - CRS junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

b) Certidão Negativa de Débito – CND junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

c) Certidão Negativa de Débito – CND junto a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

d) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa.

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no ano em curso.

g)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  em vigor,  devidamente  registrado,  em se  tratando de  sociedade
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou
Registro Comercial no caso de empresa individual.

h) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Quando não
constar prazo de validade, a expedição deverá ser de no máximo (90) noventa dias da data de abertura dos envelopes.

i) Deverá ser apresentado balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, acompanhado da
nota explicativa e dos termos de abertura e encerramento do livro diário já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE
GERAL DE PREÇOS DE MERCADO - IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador
que o venha substituir.

i.1 -  Serão considerados aceitos como na forma da lei  o balanço patrimonial  e demonstrações contábeis assim
apresentados:

i.1.1.1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
a) Publicados em Diário Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

i.1.1.2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a)  Por  fotocópia  do  Balanço  e  demonstrações  contábeis  devidamente  registrados  ou  autenticados  na  Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.

i.1.1.3. Sociedade criada no exercício em curso:
a) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante 
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i.2) Em se tratando de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas, na hipótese de a proposta
apresentada ou o total do lote arrematado pelo licitante vencedor ser inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fica
dispensada a apresentação do Balanço Patrimonial, em se tratando de produtos à pronta entrega e para locação
de materiais, conforme Decreto 8.538/2015, § 3° e Lei 123/2006, artigo 47, § 3°.

j) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo 04).

k) Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação (Anexo 05).

l) Declaração de Sócios (Anexo 06) 

11.2 – O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, procederá a validação nos  sites dos órgãos oficiais
(Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal) emissores
das certidões negativas apresentadas.

11.3 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do
número de inscrição no CNPJ.

11.4 – Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para
língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizado ou registrados no cartório de
títulos e documentos.

11.5 – Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser presentados
devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

11.6 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

11.7 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, haverá alguma restrição na comprovação de
regularidade fiscal, será assegurado o pra\o de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

11.7.1 – O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

11.7.2 – A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida
pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.7.3 – A não regularização da documentação. No prazo previsto na subcondição anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

11.8 – Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda
a este Edital.

11.9 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

12 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO
12.1 – Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.

12.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar DECLARAÇÃO (ANEXO
3) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

12.2.1 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 3) na forma estipulada pelo item 4.2.5.

12.3 – O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 001 – PROPOSTA DE PREÇOS, julgando-as e classificando-as,
POR ITEM,  e pelo  MENOR PREÇO  considerando para tanto as disposições da Lei  nº 10.520/02, principalmente as
previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

12.4 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condições,
que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

12.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

12.4.2 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,  não
havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores
propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos.
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12.5  –  Uma vez  classificada  as  propostas  o  Pregoeiro  convidará  individualmente  os  licitantes  classificados,  de  forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor.

12.6 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

12.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa
de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

12.8 – O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar
necessárias a fim de pôr ordem ao certame.

12.9  –  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente  desistente  às  penalidades
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

12.10  –  Não havendo mais  interesse dos licitantes em apresentar  lance  verbal,  será  encerrada a etapa competitiva  e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

12.11 – Após ordenação das ofertas será analisada a situação das microempresas e empresas de pequeno porte, onde
será seguido os procedimentos estabelecidos no item 7.1.3.

12.12 – Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo
motivadamente a respeito.

12.13 –  Sendo aceitável  a  proposta,  será  aberto  o  Envelope nº  02  – HABILITAÇÃO e  verificado o  atendimento  as
exigências de habilitação previstas neste edital.

12.14 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO), a(s)
licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado POR ITEM o objeto do certame, caso não ocorra
a manifestação de recurso.

12.15  –  O  proponente  é  responsável  pelas  informações  e  documentações  apresentadas,  sendo  motivo  de
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação
poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as
disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

12.16 –  O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em
qualquer  momento  e  sempre  que  julgar  necessário,  fixando  prazo  para  atendimento,  destinados  a  elucidar  ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente em qualquer dos envelopes.

12.17 - Serão motivos de desclassificação as propostas apresentadas sem a “MARCA” dos produtos ofertados;

12.18 - As marcas de referência serão formas inseridas apenas como padrão de qualidade.

12.19 – Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de
recorrer dos atos até ali praticados.

13 – RECURSOS
13.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei
8.666/93 e suas alterações.

13.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de
documentação pertinente;

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02).
O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese
em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

c) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias corridos (art.
4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

d)  Os  recursos  e  contrarrazões  deverão  ser  apresentadas  no  Protocolo  Geral  da  Prefeitura  Municipal  de
Castelo, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, CEP 29.360-000, no horário de 7:00
às 16:00 horas nos dias úteis.
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14 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta
adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

14.2 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior
para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso.

15 – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 - Depois de homologado o resultado desta licitação, a Comissão de Licitação convocará a proponente vencedora para
assinar a ata de registro de preços, ou a entregará diretamente, quando será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital.

15.2 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a prestar os serviços nos valores cotados,
conforme  especificações  e  condições  contidas  neste  edital,  em  seus  anexos  e  também  na  proposta  apresentada,
prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital. 

15.3 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, havendo necessidade de executar o serviço o objeto, a Prefeitura
Municipal de Castelo convocará a empresa cujo preço foi registrado para firmar Contrato ou a retirada da respectiva nota de
empenho. 

15.4 - O prazo para o início da contratação será de acordo com a solicitação da Secretária Municipal de Turismo e Cultura
após a ordem de Fornecimento.
 
15.5 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de dois dias úteis, prorrogável uma
única vez a critério da administração, sob pena de decair o direito à contratação e de serem aplicadas as sanções previstas
neste edital.

15.6 - A nota de empenho substitui o instrumento de contrato, nos termos do art. 62, caput e § 4.º da Lei 8.666/93, e a
adjudicatária passa à condição de Contratada após recebê-la. 

15.7 - Quando a proponente vencedora não comprovar sua habilitação por ocasião da assinatura da Ata de Registro de
Preços, ou se recusar a assiná-la, bem assim do recebimento da nota de empenho, ou se recusar a retirá-la no prazo e
condições estabelecidos, é facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo, após comprovada a habilitação e feita a negociação, ou revogar a licitação independentemente das
sanções previstas neste Edital. 

15.8 - A Ata de Registro de Preços vigentes poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem. 

15.9 - Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar interesse para o órgão gerenciador da Ata, a fim de que esse indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

15.10 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  independentemente  dos  quantitativos  registrados  em  Ata,  desde  que  este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

16 - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 
16.1 - A ata a ser firmada entre esta Municipalidade e a vencedora do certame terá validade de 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, conforme disposto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 11 da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

16.2 - A detentora da ata deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não
inferior a 90 (noventa) dias do término da sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro desse prazo, dará
ensejo à Administração, a seu exclusivo critério, de promover nova licitação, descabendo à detentora o direito a qualquer
recurso ou indenização.

17 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1  –  A ata  de  registro  de  preços,  durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada por  qualquer  órgão ou  entidade  da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 (alterado pelo Decreto 8.250, de 23/05/2014).

17.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro
de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. (art 22, § 1º
do Decreto 7.892/2013).

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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17.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nelas estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento/contratação, desde que este fornecimento/contratação não prejudique às
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

17.4 – As aquisições ou contratações adicionais (adesões concedidas) a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. (art 22, § 3º do Decreto 7.892/2013).

17.5 – As adesões à ata  de  registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado  na  ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem. (art 22, § 4º do Decreto 7.892/2013).

17.6 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

17.7 – O órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,  de  eventuais
penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em  relação  as  suas  próprias  contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

17.8 – A aquisição/contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pela Prefeitura Municipal de
Castelo, ficando a Unidade, responsável pelo cumprimento das disposições da Ata.

17.9 – A retificação do empenho ou seu cancelamento total ou parcial obedecerão a mesma regra.

18 – DO PRAZOS E PAGAMENTO
18.1 – A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo de até  20(vinte) dias,  a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento e Cópia do Empenho, na Secretaria Municipal de Esportes, no endereço: Rua Antônio Machado, n° 16 Centro, com
funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas, em dias úteis;

18.2 - Os pagamentos serão efetuados mediante ao fornecimento a Prefeitura de Nota Fiscal Eletrônica, em atendimento
ao Protocolo ICMS nº 42/2009 – CONFAZ, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no
procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e
pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva apresentação dos seguintes documentos;

a) Nota Fiscal;
b) Requerimento solicitando o pagamento.
c) Certidões Negativas de Débito (FGTS, Municipal, Estadual, Federal e Trabalhista).

18.3  -  A NOTA FISCAL  ELETRÔNICA deverá  conter  o  mesmo  CNPJ  e  razão  social  apresentados  na  etapa  de
CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

18.4 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas no
Pregão,  deverá  ser  comunicado  a  Prefeitura,  mediante  documentação  própria,  para  apreciação  da  autoridade
competente;

18.5 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido;

18.6 - No texto da Nota Fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o número do processo e do procedimento da licitação,
o(s) objeto(s), as marcas e modelos dos materiais, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem á
aquisição;

18.7 - O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por Ordem Bancária;

18.8 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as condições previstas neste edital no que concerne a
proposta de preço e habilitação.

19. DO FORNECIMENTO DO(S) PRODUTO(S)
19.1 - A entrega será realizada em remessa única, com prazo não superior a 20 (vinte) dias úteis após recebimento da
nota de empenho.

19.2 - Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Esportes, no endereço: Rua Antônio Machado, n° 16
Centro, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do
fornecedor até o local indicado.
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19.3 - O não cumprimento do disposto no item 4 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a
aplicação das penalidades previstas no edital  e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de
classificação do certame. 

19.4 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na
proposta de preço da vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, aparência,
peso, volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia,  quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando
rigorosamente as especificações do Termo de Referência;

19.5  -  Os produtos  deverão  ser  novos,  estar  adequadamente  embalados  de forma a preservar  suas  características
originais, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:
 – Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;
 – Às normas da ABNT, INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto;
 – Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
 – Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

19.6 - A entrega dos produtos, no local indicado pela Secretaria, ficará a cargo do fornecedor, a quem caberá providenciar a mão de
obra e equipamentos necessários.

19.7 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais
com as especificações do Termo de Referência, por servidor designado pela Secretaria;

19.8 - O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos;

19.9 - Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência ou apresentarem
vício de qualidade ou impropriedade para uso, serão recusados e devolvidos parcialmente ou totalmente, conforme o
caso, ficando a Contratada obrigada a substituí-los no prazo de 05(cinco) dias, contados da data do recebimento da
notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

19.10 - O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo máximo
de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a
446 do Código Civil;

19.11 - Somente após a verificação do enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste Termo
de Referência,  dar-se-á o recebimento definitivo por servidor responsável,  no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis a
contar do recebimento provisório;

19.12 - O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma
que facilite a contagem e controle dos mesmos;

19.13 -  Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

19.14  -  O recebimento  definitivo  não isenta  a  empresa  de  responsabilidade  futuras  quanto  à  qualidade  do  produto
entregue;

19.15 - Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que
o produto seja falsificado;

19.16  -  A Administração  poderá  solicitar  teste(s)  do(s)  produtos(s)  junto  ao(s)  seu(s)  fabricante(s),  para  verificar  a
legitimidade dos mesmos. Se verificada a inadequação do produto ou a sua falsidade, será feita notificação da empresa
para que promova a substituição, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a
empresa ficará sujeita ás penalidades previstas no item 13.b do Termo de Referência. Se for declarada pelo fabricante a
falsidade, independente da substituição os produtos ficarão retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal,
prevista no art.96, da Lei nº8.666/1993;

19.17 - Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a
empresa tome as medidas saneadoras necessárias;

19.18 - Conforme disciplinado nos artigos 12 a 17 da Lei nº8.078/90, o aceite/aprovação do(s) produto(s) pela CONTRATANTE não
exclui a responsabilidade civil  do fornecedor por vícios de quantidade e qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as
especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a Prefeitura as faculdades previstas no art.18 da mesma
lei.

20  . DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO  
20.1 - A Secretaria designará, formalmente, um servidor para acompanhar a prestação do serviço, conforme este Termo
de Referência, bem como para atestar a boa execução do serviço prestado.
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20.2 -  A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Prefeitura e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer inconsistência.

20.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  co-responsabilidade  da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

20.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando  dia,  mês  e  ano,  bem como o  nome dos  funcionários  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

20.5 - A fiscalização será exercida pelo servidor WANDERSON GARCIA, matrícula n° 5627, lotado na Secretaria, para o
acompanhamento da contratação e execução dos serviços.

21. DA GARANTIA
21.1– Os objetos do presente termo de referência deverá ter garantia de no mínimo 01 (um) ano.

21.2 - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a substituir os produtos sempre que houver vício, no
prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação do problema, sem ônus para a CONTRATANTE;

21.3 - Durante o período da garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete.

22. DA AMOSTRA
22.1 –  Se aplica somente nos itens referente às bolas, os demais não serão necessário .

22-2 -  A amostra terá que ser apresentada durante o processo licitatório

23 – DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
23.1- Os preços originados desta licitação não poderão sofrer alterações em intervalos menores que 12 (doze) meses.

23.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, Mediante
Processo, devidamente instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/1993.

24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
24.1 - Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;

24.2 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Secretaria competente;

24.3 - Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;

24.4  -  Prestar  todos  os  esclarecimentos  solicitados  pela  CONTRATANTE,  atendendo  prontamente  a  todas  as
reclamações;

24.5 - Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de garantia;

24.6 - Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o
inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

24.7  -  Observar  as  prescrições  relativas  às  lei  trabalhistas,  previdenciária,  fiscais,  seguros  e  quaisquer  outras  não
mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato,
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

24.8 - Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação estabelecida no item 14.6 deste Termo de Referência. 

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

24.10 - Relatar à secretaria responsável toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 

24.11  -  Manter  durante  toda  a  vigência  do  Contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

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

24.13 -  Arcar com o ônus decorrente de eventual  equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

24.14 - Assinar e devolver o contrato até 02 (dois) dias úteis após seu recebimento.

24.15  -  Colocar  à  disposição  da  CONTRATANTE todos os  meios  necessários  para comprovação da  qualidade  dos
materiais entregues, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências deste Termo de
Referência.

24.16 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, nos produtos entregues,
bem como ao cumprimento das demais obrigações assumidas neste Contrato. 

24.17 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Secretaria Municipal de Esportes inerentes ao
objeto licitado. 

24.18 - Fornecer sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s)
documento(s) que comprove(m) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a aquisição dos materiais,
bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas. 

24.19  -  Prover  condições que possibilitem o atendimento das  condições firmadas a partir  da data da assinatura  do
CONTRATO.

24.20 - Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, aceitar os acréscimos ou
supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições contratadas. 

24.21  -  Ressarcir  os  eventuais  prejuízos  causados  a  Prefeitura  e/ou  a  terceiros,  provocados  por  ineficiência  ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no presente CONTRATO.

24.22  -  Deverá  informar  na  nota  fiscal  a  descrição  dos  materiais  fornecido  pela  empresa,  de  acordo  com  as
especificações descritas na Nota de empenho e em conformidade com as especificações constantes no Relatório de
Serviços a serem Licitados e Termo de Referência.

24.23 - A CONTRATADA deverá manter sempre atualizada o seu endereço, telefone, e-mail e outros meios de contato
junto à CONTRATANTE.

24.24 - A CONTRATADA é única e exclusivamente responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do contrato. 

24.25 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27,  do Código de Defesa do Consumidor (Lei  nº  8.078, de 1990),  ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

24.26 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 

24.27  -  Atender  às  determinações  da  Secretaria  de  Esportes,  sendo  obrigada  a  apresentar  documentos  legais  ou
contábeis que lhes forem exigidos durante a execução do objeto. A não apresentação dos documentos exigidos poderá
acarretar sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, inclusive rescisão contratual, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial.

25 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
25.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para
que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;

25.2  -  Designar  servidor  com  competência  necessária  para  promover  o  recebimento  do  produto,  sob  os  aspectos
quantitativos e qualitativos, prazo de validade e entrega;

25.3 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

25.4 - Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.

25.5 - Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

25.6 - Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas no fornecimento do(s) produto(s);
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25.7  -  Notificar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades  constatadas  nos
fornecimentos, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

25.8  -  Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  a  disposição  de  aplicação  de  eventuais  penalidades,  garantindo  o
contraditório e a ampla defesa;

26 - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
26.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no  art. 65 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
 
26.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, e caberá à administração promover as necessárias negociações
com os fornecedores.
 
26.3 - Se o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a
Prefeitura Municipal de Castelo deverá: 

26.3.1 - Convocar o fornecedor para negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, e, se
frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

26.3.2 - Convocar os demais fornecedores com igual oportunidade de negociação. 

26.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder manter o compromisso, a Prefeitura Municipal de Castelo poderá:

26.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da penalidade, desde que a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, após confirmar a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

26.4.2. Convocar os demais fornecedores com igual oportunidade de negociação. 

26.5 - Se as negociações restarem sem êxito, a administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços
para adoção de medidas cabíveis para obtenção de contrato mais vantajoso.
 
27 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
27.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

27.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

27.1.2 - Deixar de retirar a respectiva ordem dos serviços, nota de empenho, contrato ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

27.1.3 - Recusar-se a reduzir seu preço registrado, na hipótese de esse se tornar superior ao de mercado; e

27.1.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 

27.2  -  O  cancelamento  de  registro  nas  hipóteses  previstas,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

27.3 - O fornecedor poderá, com antecedência de sessenta dias, solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

28 – PENALIDADES E SANÇÕES
28.1 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do(s) produtos,
sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo para a
Secretaria;
b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10%(dez por cento), incidente
sobre  o  valor  da  parcela  em  atraso  nos  casos  de  descumprimento  do  prazo  para  entrega  do(s)  produto(s)  ou
descumprimento do prazo estabelecido no item 8.11, que será calculada pela fórmula M=0,0033 X C X D. (Tendo como
correspondente: M= valor da multa, C=valor da obrigação e D=número de dias em atraso);
c) MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0%(dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo atraso
superior a 30(trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no
item anterior;
d)  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR  com a  Prefeitura  Municipal  de
Castelo por um período de até 2(dois) anos, nos casos de recusa de fornecer o(s) produto(s);
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de
atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude,
adulteração de documentos ou omissão de declaração falsa, por um período de até 2(dois) anos;
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28.2 -  Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no art.109 da Lei nº 8.666/1993;

28.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Secretaria após a devida notificação e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia;

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

28.5 – O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser
observada a regra da contagem do prazo estabelecida no art.110 da Lei nº 8.666/1990;

28.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito Municipal, facultada a
defesa do interesse no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02(dois) anos de sua aplicação.

29 – DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente
edital, e seus anexos.

29.2 - A Prefeitura Municipal de Castelo reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

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

29.4 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

29.5  - Poderão  ser  convidados  a  colaborar  com o  Pregoeiro,  assessorando-o,  quando  necessário,  profissionais  de
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer
outro servidor da Prefeitura Municipal de Castelo.

29.6 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas
alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

29.7 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

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

29.9 -  Compete ao licitante fazer minucioso exame do Edital e seus anexos, de modo a poder impugnar os termos do
edital, por escrito, até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes. As impugnações deverão ser
apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Castelo, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103,
Centro, Castelo-ES, CEP 29.360-000, no horário de 7:00 às 13:00 horas nos dias úteis.

29.10 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
a) Anexo 01 – Modelo do Credenciamento;
b) Anexo 02 – Descrição do produto e modelo de proposta;
c) Anexo 03 – Modelo de Declaração;
d) Anexo 04 – Modelo de Ata de Registro de Preço;
d) Anexo 05 – Modelo Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
e) Anexo 06 – Modelo Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;
f) Anexo 07 – Declaração de Sócio
g) Anexo 08 – Minuta do Contrato.
h) Anexo 09 – Termo de Referência.
I) Anexo 10 – Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006

30 – DO FORO
30.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Castelo, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriunda da presente Ata de
Registro de Preços.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Edital.
Castelo, ES, 15 de setembro de 2020.

Pregoeiro:
Cleidiano Alochio Coaioto

Equipe de Apoio:
Camila Grillo Pin
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Janaína Nicoli Rosa
Luís Léo Cruz
Rachele Schaiany Pianna Piovezan
Katherine Aparecida Coaioto
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ANEXO 01

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Castelo, ES,           de                        de 2020.

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Castelo

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº XX/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
______________________________  vem  pela  presente,  informar  a  V.Sª,  que  o(a)  Srº.(ª)
_____________________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº  _________________  (apresentar  o
original) e CPF nº _______________________ é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica
acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir,
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura e identificação do representante legal da empresa com FIRMA RECONHECIDA

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga (item 4.2.3).
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A  NEXO  02  
(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE PROPOSTA
EMPRESA PROPONENTE
LOCAL E DATA

REF. : PREGÃO PRESENCIAL no _______ / _______

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços relativa ao PREGÃO PRESENCIAL No

0XX/2020, declarando aceitar eventuais correções feitas pelo Pregoeiro, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação
em nossa planilha de preços.

Item Quant Unid Descrição Marca Valor
Unitário

Valor
Total

01 140 und Bola  de  futebol  de  campo  composição:  Microfibra,  Câmara:  Airbility,
Circunferência  aproximada:  68  cm,  Pressão:  5-6  LBS,  Costura:  Com
costura,  Peso  Aproximado:  440-460  g,  Miolo:  Slip  System removível  e
lubrificado, Origem Nacional

02 140 und Bola  de  futebol  de  campo,  Composição:  Poliuretano  costurada  à  mão
câmara de Butil para maior retenção de ar e miolo Slip System removível e
lubrificado.  Origem  Nacional  Circunferência:  65-67 cm  Peso do Produto:
410-430g

03 60 und Bola para volei  Composição: PVC, 18 gomos Circunferência aproximada:
67cm, Pressão:  3-4 LBS, Sem costura,  Miolo:  Slip  System removível  e
lubrificado Tecnologia: Ultra Fusion

04 80 und 1.1.1. Bola de INICIAÇÃO tamanho 12 medindo 57-59 cm circunferência
250-270  g  câmara  airbility,  matrizada,  borracha,  miolo  slip  system
removível e lubrificado

05 80 und 1.1.2. Bola de INICIAÇÃO tamanho 10 medindo 48-50 cm circunferência
180-200grs  câmara  airbility,  matrizada,  borracha,  miolo  slip  system
removível e lubrificado

06 80 und Bola profissional de Handebol Material: Poliuretano - Costurada; - PU Ultra
Grip  (Acabamento  e  base  de  PU.  Revestimento  externo  com  película
aderente, o que proporciona maior grip nas mãos dos atletas); - 32 gomos;
- Circunferência: 58-60 cm; - Peso: 425-475g; - Câmera Airbility (Feita com
borracha butílica, possui sistema de balanceamento, com ótima resistência
à retenção de ar, válvula composta de borracha natural e sintética. O miolo
é  autolubri  cado,  removível  e  não  envelhece  -  Miolo  Slip  System
Removível e Lubrificado

07 60 und Bola profissional de handebol Material: Poliuretano - Costurada; - PU Ultra
Grip  (Acabamento  e  base  de  PU.  Revestimento  externo  com  película
aderente, o que proporciona maior grip nas mãos dos atletas); - 32 gomos;
- Circunferência:  54-56 cm; - Peso: 325-400g;  -  Câmera Airbility (Feita
com  borracha  butílica,  possui  sistema  de  balanceamento,  com  ótima
resistência  à  retenção  de  ar,  válvula  composta  de  borracha  natural  e
sintética. O miolo é autolubri cado, removível e não envelhece - Miolo Slip
System Removível e Lubrificado

08 60 und Bolas para futsal, poliuretano juntamente com de Neogel Composição: PU,
Circunferência aproximada: 88 cm, Peso Aproximado: 410-440 g, Pressão:
8-9 LBS, Selo: FIFA CBFS, Sem costura, Miolo: Slip System - removível e
lubrificado, Tecnologia: Termotec- Garante impermeabilidade

09 120 und Bolas para futsal: Câmara: Airbility, Composição: PU (poliuretano), Miolo:
Slip  System  removível  e  lubrificado,  Com  costura,  Circunferência
aproximada: 88 cm, Pressão Ideal: 8 – 9 LBS, Peso aproximado: 410–440 

10 20 pares REDES DE FUTSAL em Naylon, com fio 4mm,  2,20 de largura x 3,20 de
altura.

11 25 pares REDE DE FUTEBOL DE CAMPO em Náilon em 4mm, medindo 2.50 x
7.50 mm. 

12 10 pares Par  Rede  Gol  Society  5mts  Fio  4mm Nylon,  Confeccionada  na  malha
15x15cm  entre  nós  em  corda  trançada;  Material:  Polietileno  de  alta
densidade  –  100%  virgem,  com  tratamento  contra  as  ações  (U.V),
Espessura  do  Fio:  4mm;  Dimensões:  5,2m na  largura,  2,3m de altura,
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0,80m de recuo superior e 1,50m de recuo inferior; Cor: Branca.
13 10 und REDE DE VÔLEI Nylon 2 Faixas Sintéticas: Medida: 1,00 x 9,5, Sintética,

Com tratamento U.V.: Evita a degradação dos polímeros, ocasionada por,
intempéries Matéria-prima virgem de alta densidade.

14 12 und Troféu com 71 cm de altura, base em polímero na cor preta, com 26,50 cm
de largura, Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada e um
anel metalizadona cor dourada, sobre este suporte uma taça fechada em
polímero na cor dourada e 46 cm de largura entre as alças, sobre esta taça
uma Estatueta intercambiável

15 12 und Troféu com 67 cm de altura, base em polímero na cor preta, com 26,50 cm
de largura, Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada e um
anel metalizadona cor dourada, sobre este suporte uma taça fechada em
polímero na cor dourada e 39 cm de largura entre as alças, sobre esta taça
uma Estatueta intercambiável

16 1500 und Medalha  retangular  fundida  em  liga  metálica  de  Zamac,  com  bordas
raiadas e polidas com a figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto
relevo, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 50mm por 60mm de
diâmetro  e  centro  liso  de  35mm  de  diâmetro,  que  também  permite  a
colocação de  adesivo  de 35mm.  Possui  espessura  máxima de 2,5mm.
Peso aproximado de 38 gramas. Suporte para fita de 27mm de largura. A
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas
cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

17 1500 und Medalha  retangular  fundida  em  liga  metálica  de  Zamac,  com  bordas
raiadas e polidas com a figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto
relevo, metalizada na cor prata, com o tamanho de 50mm por 60mm de
diâmetro  e  centro  liso  de  35mm  de  diâmetro,  que  também  permite  a
colocação de  adesivo  de 35mm.  Possui  espessura  máxima de 2,5mm.
Peso aproximado de 38 gramas. Suporte para fita de 27mm de largura. A
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas
cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

18 50 und Troféu com33 cm de altura com placa pontiaguda de metal na cor preta
metálica, na parte superior consta um ramo com leito liso em metalização
dourada  para  inserção  de  adesivo.  Base  de  polímero  em  metalização
dourada e plaqueta para gravação.

19 50 und  Troféu com altura de 32 cm, com base octogonal com 8,5 cm de largura
em  polímero  na  cor  preta.  Suporte  em  polímero  metalizado  na  cor
dourada. Estatueta em formato de tocha olímpica com uma figura de bola
de futebol prata com gomos pintados na cor azul. Plaqueta para gravação.

20 30 und Troféu com 29 cm de altura, com base oval em polímero
na cor preta com acabamento na cor dourada e 22 cm
de largura com 5 cm de altura. Na parte superior desta
base um suporte e uma estatueta fixa de ramo com bola
de futebol metalizada na cor dourada e prata. Plaqueta
em  latão  para  gravação.  Demais  componentes
metalizados na cor dourada 

21 16 und  Troféu com 81 cm de altura, base redonda com 26,5 cm de largura em
polímero  metalizada  na  cor  dourada  acetinada.  Sobre  esta  base  um
suporte em polímero metalizado na cor dourada intercalada por um anel
em polímero metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizado na cor
dourada  acetinada  com  42  cm  de  largura  a  partir  das  alças.  Tampa
metalizada  na  cor  dourada.  Estatueta  intercambiável.  Plaqueta  para
gravação.

22 16 und Troféu  com 76 cm de altura,  base  redonda com 21 cm de largura em
polímero  metalizada  na  cor  dourada  acetinada.  Sobre  esta  base  um
suporte em polímero metalizado na cor dourada intercalada por um anel
em polímero metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizado na cor
dourada  acetinada  com  42  cm  de  largura  a  partir  das  alças.  Tampa
metalizada  na  cor  dourada.  Estatueta  intercambiável.  Plaqueta  para
gravação.

23 16 und Troféu  com 73 cm de altura,  base  redonda com 21 cm de largura em
polímero  metalizada  na  cor  dourada  acetinada.  Sobre  esta  base  um
suporte em polímero metalizado na cor dourada intercalada por um anel
em polímero metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizado na cor
dourada  acetinada  com  42  cm  de  largura  a  partir  das  alças.  Tampa
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metalizada  na  cor  dourada.  Estatueta  intercambiável.  Plaqueta  para
gravação.

24 30 und Troféu  com 45 cm de altura,  base  redonda com 21 cm de largura em
polímero  na  cor  preta.  Sobre  esta  base  dois  suportes  em  polímero
metalizado  na  cor  dourada  intercalada  por  um anel  metalizado  na  cor
prata. Taça em polímero metalizada na parte externa na cor dourada e na
parte interna com pintura dourada fosca com 33 cm de largura a partir das
alças  fosca  na  parte  interna.  Estatueta  intercambiável.  Plaqueta  para
gravação. 

25 30 und Troféu  com 41 cm de altura,  base  redonda com 21 cm de largura em
polímero  na  cor  preta.  Sobre  esta  base  dois  suportes  em  polímero
metalizado  na  cor  dourada  intercalada  por  um anel  metalizado  na  cor
prata. Taça em polímero metalizada na parte externa na cor dourada e na
parte interna com pintura dourada fosca com 33 cm de largura a partir das
alças  fosca  na  parte  interna.  Estatueta  intercambiável.  Plaqueta  para
gravação. 

26 300 und Colchonete para ginástica com 0,90cm x 0.45cm com espuma 

27 300 und Mini Cone Esportivo De Borracha Flexível Cor Preto 20cm

28 80 und Cones Sinalização em pvc rígido Laranja e Branco 50cm 

29 200 mts Fita de marcação de campo cor branca

30 200 und Prato chinês material plástico flexível de alta resistência medida: 6cm de
altura 19cm de base.

31 20 und Apito de Plástico na cor preta, não tóxico, alcance de até 115 decideis,
com argola de metal, com  bocal em silicone.

32 05 und Cronômetro, medindo 7x9x2cm (altura x largura x espessura), na cor preta,
com marcador de horas, minutos e segundos, mostrador de horas (AM/PM
ou  24  horas),  com  cordão  para  pendurar  em  nylon  na  cor  preta,
despertador, alimentador de bateria, incluso e alarme.

33 30 und Bomba de encher bolas de dupla ação com 02 agulhas rosqueáveis, 01
mangueira 

34 04 und Placar de mesa em material PVC, no tamanho 22 x 43 cm, contendo dois
modelos de marcação.

Valor Total

DEMAIS CONDIÇÕES:

 Validade da Proposta de 60 (sessenta) dias - contados da data de abertura da mesma.

 Nome do Representante Legal da Empresa
CNPJ da Empresa
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ANEXO 03

MODELO DE DECLARAÇÃO

Castelo, ES,           de                  de 2020.

Ao
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Castelo

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão Presencial nº XXX/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa

__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

______________________________  DECLARA,  sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº

10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao

disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

Assinatura e identificação do representante legal da empresa
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ANEXO 04

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
TERMO CONTRATO NUMERO  ______/2019

Pregão Presencial Nº _____/2019

O Município de Castelo, ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103,
Centro, Castelo - ES, Cep: 29.360-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.638/0001-39, neste ato representado pelo Sr.
Domingos Fracaroli, Prefeito Municipal, com interveniência da Secretaria de Interior, e seu respectivo secretário, Sr. Elís
Romário  Campos, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial  nº xxxxx/2020,  para
Registro de Preços, bem como, a classificação das propostas, e a respectiva homologação, resolve registrar os preços
das empresas _________, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item,
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido
pela Lei Federal nº 10.520/2002, e pela Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, e em conformidade com as disposições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Registro de Preços para a futura aquisição de bolas, redes, troféus, cones, colchonetes, pratos chinês, fitas demarcatórias,
medalhas e demais materiais para projetos da Secretaria Municipal de Esportes,  conforme especificado no Edital de Pregão
Presencial  ____/2020,  que passa a fazer parte desta Ata,  acompanhado de a documentação e proposta de preços
apresentadas pelas licitantes classificadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo,  observando-se a ordem de classificação obtida no
certame licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações
sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à compra:

Lote/Item Objeto Unid. Quant. Marca Valor Registrado R$

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas
na  Lei  Federal  nº  8.666/93,  consolidada,  mediante  fundamentação,  assegurando-se  ao  beneficiário  do  registro  a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA ALTERAÇÃO  DO  PREÇO  PRATICADO  NO  MERCADO  E  DO  REEQUILÍBRIO  DA
EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão
gerenciador deverá:

a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2  - Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor,  mediante  oferta  de
justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas
sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de autorização de fornecimento;

b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços
e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de
restabelecer as condições originalmente pactuadas.
3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência
de  fato  imprevisível,  superveniente  à  formalização  da  proposta,  que  importe,  diretamente,  em  majoração  de  seus
encargos.
3.6 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de
cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
3.7 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter
possibilite  à  parte  interessada  a  sua  aferição  ao  tempo  da  formulação/aceitação  da  proposta,  bem  como  aqueles
decorrentes  exclusivamente  da  variação  inflacionária,  uma  vez  que  inseridos,  estes  últimos,  na  hipótese  de
reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapasse o
prazo de um ano.
3.8 - Não será concedida a revisão quando:
a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após

a finalização da vigência da Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
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d) A parte  interessada  houver  incorrido  em culpa  pela  majoração de  seus  próprios  encargos,  incluindo-se,  nesse
âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.9 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria
Geral do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.
3.10 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pelo Governo Federal, os mesmos serão reajustados pela variação
do percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia da apresentação da Proposta e o dia da entrada em vigor
do novo preço, aplicado sobre o preço proposto.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:
a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
d) Incorrer em inexecução total ou parcial da ata e Ordens de Fornecimento decorrentes do registro de preços;

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

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 -  O  cancelamento  do  registro  não prejudica  a  possibilidade  de  aplicação de  sanção  administrativa,  quando
motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima
primeira deste instrumento.

4.3  - Da  decisão  da  autoridade  competente  se  dará  conhecimento  aos  fornecedores,  mediante  o  envio  de
correspondência, com aviso de recebimento.
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de
publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da
publicação.
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão
da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1.  Os  pagamentos  serão  efetuados  até  o  ____  (____________)  dia  posterior  a  apresentação  das  Notas  Fiscais
correspondentes, que serão atestadas pelos Secretários Municipais das respectivas pastas.
5.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação, acrescendo-
se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.
5.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante da Proposta, bem como o indicado para consulta
durante a fase de habilitação.
5.4. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade
perante a Certidão Negativa de Débitos Federais e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo
necessário para tanto a apresentação das referidas certidões, atualizadas e dentro do prazo de vigência.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua
publicação no órgão de imprensa oficial, vedada a sua prorrogação.
6.2 - O prazo  de vigência das contratações  decorrentes desse registro  de preços apresentará  como termo inicial  o
recebimento da Autorização de fornecimento/Nota de Empenho, e como termo final a entrega total do material contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão
da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores,
devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal
nº 8.666/93.
8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos por algum dos órgãos participantes da Ata, o licitante classificado em
primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 3 (Três) dias úteis.
8.3 - A convocação a que se refere o item 8.2 dar-se-á por:

a) envio via correio;
b) fax;
c) e-mail com recebimento confirmado pela Registrada;
d) diretamente no estabelecimento, em duas vias, sendo uma para a Registrada e outra (recibada por representante

da Registrada) para a Prefeitura Municipal de Castelo.
8.4 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item 8.2, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei
Federal nº 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
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8.5 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de
condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para
os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os materiais ao preço e nas mesmas condições do
primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. A entrega será parcelada de acordo com a necessidade, em conformidade com a Ordem de Fornecimento emitida
pelo Setor de Compras desta Prefeitura.
9.2. O solicitado deverá ser fornecido em conformidade com a Ordem de Fornecimento, cujo controle ficará a cargo de
respectivo fiscal, a ser indicado na Ata de Registro de Preços.
9.3. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o solicitado na Ordem de Fornecimento em sua totalidade em um
prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis.
9.4. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos que vier a ser recusado, sendo
que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. Estando o objeto apresentado em desconformidade com o que
fora  cotado no  ato  da  sessão de  julgamento  e  habilitação,  a  empresa  será  penalizada e,  consequentemente,  será
chamado o segundo classificado.
9.5 - Os produtos deverão ser fornecidos com o prazo mínimo de um ano de validade, a partir da emissão da nota fiscal,
salvo os produtos que não contemplem esta possibilidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
10.1 - A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:
10.1.1 - Entregar o objeto licitado nas condições previstas no Edital do Pregão Presencial nº __/2020 e na presente Ata de
Registro de Preços.
10.1.2 - Dar garantia, manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital do Pregão Presencial nº __/2020 e
na presente Ata de Registro de Preços;
10.1.3 - Entregar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, às condições gerais e
específicas desta Ata, às disposições da legislação em vigor, bem como aos detalhes e instruções fornecidos;
10.1.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados em razão da execução do
fornecimento;
10.1.5 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia e expressa anuência da
Registrante;
10.1.6 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras no Edital do Pregão Presencial nº ___/2020, da
presente Ata de Registro de Preços e legislação vigente, a entrega do objeto registrado;
10.1.7 -  Executar o fornecimento dentro dos prazos estabelecidos no Edital  do Pregão Presencial  nº ___/2020 e na
presente Ata de Registro de Preços, cujo objeto será recebido pelo(s) servidor(es) a ser(em) designado(s) para fiscal(is);
10.1.8 - Executar o fornecimento do(s) bem(ns) registrado(s) de acordo com o previsto nas especificações contidas no
Edital do Pregão Presencial nº ___/2020 e na presente Ata de Registro de Preços;
10.1.9 -  Apresentar  os  documentos  de  cobrança,  inclusive  Nota(s)  Fiscal(is)/Fatura(s),  com  descrição  completa  do
material.
10.1.10 -  Responder  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais  e  tributários,  resultantes  da
execução da Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada;
10.1.11 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta da Registrada;
10.1.12 – Durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, manter todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.
10.1.13 -  Utilizar,  na  execução  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  pessoal  que  atenda  aos  requisitos  de  qualificação
necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada;
10.1.14 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução desta Ata de Registro de Preços, de tudo dando ciência à
REGISTRANTE, respondendo integralmente por sua omissão.
10.1.15-Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do fornecimento na forma da legislação em vigor.

10.2 - A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:
10.2.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a perfeita execução da entrega
do objeto licitado;
10.2.2 - Notificar à Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da Ata,
fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
10.2.3 - Efetuar os pagamentos devidos à Registrada, na forma estabelecida na Cláusula Quinta desta Ata;
10.2.4 - Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas
pela Registrada;
10.2.5  - Designar,  formalmente,  um servidor  para  acompanhar,  conferir,  receber  e  fiscalizar  a  execução  do  objeto
contratado, verificando a sua correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade;
10.2.6 - Atestar e receber os materiais fornecidos de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo A desta ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS;
10.2.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata no prazo de três dias
úteis, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
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de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas no Edital e na presente Ata, além dos demais casos disciplinados na legislação pertinente.
11.2. O não comparecimento não cumprimento do prazo de entrega aqui estipulado, terá caracterizado o descumprimento
total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.
11.3. As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
11.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Registrante, Prefeitura Municipal de Castelo - ES, poderá
aplicar à Registrada, ora licitante, multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em
seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do registrado, cumulável com as demais sanções.
11.5. Em caso de atraso na entrega dos produtos, objeto desta licitação, poderá ser aplicado à Registrada multa moratória
de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor total do material, por dia útil excedente.
11.6. Se a Prefeitura Municipal não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis
a contar da data da intimação, será então acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
11.7.  A empresa licitante vencedora deverá entregar o material cotado em total conformidade com o que fora licitado e
cotado no envelope da proposta, não sendo admitida alteração posterior pela empresa vencedora das especificações do
objeto da licitação, marca e valor, sob penas da empresa sofrer as sanções legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 -  A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei  Federal nº
8.666/93, consolidada, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ADITAMENTOS
13.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei Federal no 8.666/93, consolidada, após
manifestação formal da Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
14.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei
Federal no 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1 -  A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada por servidor lotado na referida pasta, e, na sua
ausência,  por seu suplente, nos termos do art.  67 da Lei  Federal  nº 8.666/93, consolidada, o qual  deverá atestar a
execução dos serviços, observados a Cláusula Nona desta Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
15.2 - O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento do produto, determinando o
que for necessário à regularização das falhas observadas.
15.3 - Caberá ao fiscal  do contrato notificar a Contratada quando constatada alguma irregularidade na execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
15.4 - O fiscal do contrato é o responsável pelo ateste das notas fiscais originadas em decorrência da relação contratual.
15.5 -   A fiscalização será exercida pelo servidor WANDERSON GARCIA, matrícula n° 5627, lotado na Secretaria, para o
acompanhamento da contratação e execução dos serviços

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Todas as comunicações relativas a presente Ata de Registro de Preços serão consideradas como regularmente
feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama ou por fax, no endereço constante do preâmbulo
deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-  - DO REGIME DE EXECUÇÃO
17.1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a forma de aquisição por preço unitário, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
18.1 - Fazem parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS todos os documentos e instruções que compõem o
Pregão Presencial nº __/2020 completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se
as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
19.1 - A presente Ata de Registro de Preços está fundamentada de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 e, nos casos
omissos, na Lei Federal nº 8.666/1993.
19.2 - A presente Ata de Registro de Preços está diretamente vinculada ao instrumento convocatório referente ao Pregão
Presencial nº  ____/2020

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES
20.1 –  A ata  de  registro  de  preços,  durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada por  qualquer  órgão  ou  entidade  da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 (alterado pelo Decreto 8.250, de 23/05/2014).
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20.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro
de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. (art 22, § 1º
do Decreto 7.892/2013).

20.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nelas estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento/contratação, desde que este fornecimento/contratação não prejudique às
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

20.4 – As aquisições ou contratações adicionais (adesões concedidas) a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. (art 22, § 3º do Decreto 7.892/2013).

20.5  – As adesões à ata  de  registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado  na  ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem. (art 22, § 4º do Decreto 7.892/2013).

20.6 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

20.7 – O órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,  de  eventuais
penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em  relação  as  suas  próprias  contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

20.8 – A aquisição/contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pela Prefeitura Municipal de
Castelo, ficando a Unidade, responsável pelo cumprimento das disposições da Ata.

20.9 – A retificação do empenho ou seu cancelamento total ou parcial obedecerão a mesma regra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Castelo, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriunda da presente Ata de
Registro de Preços.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Ata de Registro de Preços.

Castelo, ES, em _____ de ______________ de 2020.

Cleidiano Alochio Coaioto
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Castelo

Empresa.
Representante da Empresa
CPF nº:
Carteira de Identidade nº:
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ANEXO 05

Modelo Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal

Castelo, ES,           de                  de 2020.

Ao
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Castelo

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa

__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

______________________________  DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei

8.666/93, incluído pela Lei 9.854/99, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa
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ANEXO 06

Modelo Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação 

Castelo, ES,           de                  de 2020.

Ao
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Castelo

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa

__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

______________________________   DECLARA,  sob  as  penas  da  lei,  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos

supervenientes  impeditivos a habilitação e a contratação com a administração pública,  ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores. 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa
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ANEXO 07

D E C L A R A Ç Ã O

Castelo, ES,        de                             de 2020.

Ao: Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Castelo

Ref.: Pregão Presencial nº _____/2020.

O(s)  abaixo-assinado(s)  _____________________________________________,  na  qualidade  de  representante da
empresa  ________________________________________,  com  sede  na  _____________________________,  nº
__________, Bairro _______________, ___________-____, inscrito no CNPJ sob nº ___________________________,
DECLARA que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente,

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CPF: 
RG: 
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ANEXO 08
Minuta de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONTRATO No ___/2020, referente 
ao pregão Presencial No 0XX/2020
Ata nº _____/20

                                                            CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETOS,
QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO,  ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, E A EMPRESA
XXX. 

O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob
o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Interino, Sr. Domingos Fracaroli brasileiro,
viúvo, agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778-SSP/ES, residente e domiciliado na
Rua José Alves Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, juntamente com o Secretário de
Esportes, Sr. Elis Romário Campos, brasileiro, ___________, CPF sob o nº ___________-__, RG sob nº _______/___,
residente e domiciliado na ____________, nesta cidade de Castelo – ES, doravante denominado CONTRATANTE e de
outro  lado  a  empresa  _____________,  neste  ato  denominada  CONTRATADA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°
______________________,  com  sede  ___________________________________,   representada  neste  ato  pelo  Sr.
_______________________(qualificação),  inscrito  no  CF  nº  ___________  e  Carteira  de  Identidade  nº
________________, residente __________________________________, têm entre si, justos e contratados, a prestação
de serviços.  A execução do presente Contrato obedecerá à seguinte legislação:  Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002
(Institui,  no  âmbito  da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  modalidade  de  licitação  denominada  pregão);
Decreto  Federal  nº  3.555, de  08  de agosto  de  2000 (Regulamenta  a  modalidade de  licitação denominada pregão);
Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005 (Regulamenta o pregão na forma eletrônica); Lei Complementar Federal
nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte) e sua alteração LC nº
147/14; Decreto Federal nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019 (regulamenta licitação, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre a dispensa
eletrônica, no âmbito da administração pública federal), subsidiaria a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de
licitações e contratos administrativos) e suas posteriores alterações, Decreto Municipal Nº 12.149, de 28 de maio de 2013
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Pública Municipal, Lei Complementar nº
123/2006 alterada pela Lei 147/2014, bem como as exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

CLÁUSULA PRIMEIRA  -  OBJETO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1.2- Constitui  objeto  do  presente  contrato  a aquisição de bolas,  redes,  troféus,  cones,  colchonetes,  pratos chinês,  fitas
demarcatórias,  medalhas  e  demais  materiais  para  projetos  da  Secretaria  Municipal  de  Esportes,  de  acordo  com  as
especificações e quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 09

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem

do orçamento de 2020

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 - Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;

3.2 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Secretaria competente;

3.3 - Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;

3.4 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;

3.5 - Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de garantia;

3.6 - Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o
inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

3.7  -  Observar  as  prescrições  relativas  às  lei  trabalhistas,  previdenciária,  fiscais,  seguros  e  quaisquer  outras  não
mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato,
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

3.8 - Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação estabelecida no item 14.6 deste Termo de Referência. 



licitação/Mod. Nº - PP 073/20
N0 do Processo – 03.164/2020

N0 da Folha Assinatura

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

3.10 - Relatar à secretaria responsável toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 

3.11 - Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

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

3.13  -  Arcar  com o ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

3.14 - Assinar e devolver o contrato até 02 (dois) dias úteis após seu recebimento.

3.15  -  Colocar  à  disposição  da  CONTRATANTE  todos  os  meios  necessários  para  comprovação  da  qualidade  dos
materiais entregues, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências deste Termo de
Referência.

3.16 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, nos produtos entregues,
bem como ao cumprimento das demais obrigações assumidas neste Contrato. 

3.17 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Secretaria Municipal de Esportes inerentes ao
objeto licitado. 

3.18 - Fornecer sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s)
documento(s) que comprove(m) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a aquisição dos materiais,
bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas. 

3.19  -  Prover  condições  que possibilitem o  atendimento  das  condições  firmadas  a  partir  da  data  da  assinatura  do
CONTRATO.

3.20 - Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, aceitar os acréscimos ou
supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições contratadas. 

3.21  -  Ressarcir  os  eventuais  prejuízos  causados  a  Prefeitura  e/ou  a  terceiros,  provocados  por  ineficiência  ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no presente CONTRATO.

3.22 - Deverá informar na nota fiscal a descrição dos materiais fornecido pela empresa, de acordo com as especificações
descritas na Nota de empenho e em conformidade com as especificações constantes no Relatório de Serviços a serem
Licitados e Termo de Referência.

3.23 - A CONTRATADA deverá manter sempre atualizada o seu endereço, telefone, e-mail e outros meios de contato junto
à CONTRATANTE.

3.24 -  A CONTRATADA é única e exclusivamente responsável  pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do contrato. 

3.25 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27,  do Código de Defesa do Consumidor (Lei  nº  8.078, de 1990),  ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

3.26 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 

3.27 - Atender às determinações da Secretaria de Esportes, sendo obrigada a apresentar documentos legais ou contábeis
que lhes forem exigidos durante a execução do objeto. A não apresentação dos documentos exigidos poderá acarretar
sanções  administrativas  previstas  neste  Termo  de  Referência,  inclusive  rescisão  contratual,  independentemente  de
interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para
que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;
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4.2  -  Designar  servidor  com  competência  necessária  para  promover  o  recebimento  do  produto,  sob  os  aspectos
quantitativos e qualitativos, prazo de validade e entrega;

4.3 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

4.4 - Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.

4.5 - Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

4.6 - Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas no fornecimento do(s) produto(s);

4.7 - Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos fornecimentos,
para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

4.8  -  Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  a  disposição  de  aplicação  de  eventuais  penalidades,  garantindo  o
contraditório e a ampla defesa;

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E PAGAMENTO
5.1 - A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo de até 20(vinte) dias, a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento e Cópia do Empenho, na Secretaria Municipal de Esportes, no endereço: Rua Antônio Machado, n° 16
Centro, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas, em dias úteis;

5.2 - Os pagamentos serão efetuados mediante ao fornecimento a Prefeitura de Nota Fiscal Eletrônica, em atendimento
ao Protocolo ICMS nº 42/2009 – CONFAZ, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no
procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e
pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva apresentação dos seguintes documentos;

a) Nota Fiscal;
b) Requerimento solicitando o pagamento.
c) Certidões Negativas de Débito (FGTS, Municipal, Estadual, Federal e Trabalhista).

5.3  -  A  NOTA FISCAL  ELETRÔNICA deverá  conter  o  mesmo  CNPJ  e  razão  social  apresentados  na  etapa  de
CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

5.4 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas no
Pregão,  deverá  ser  comunicado  a  Prefeitura,  mediante  documentação  própria,  para  apreciação  da  autoridade
competente;

5.5 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido
 que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido;

5.6 - No texto da Nota Fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o número do processo e do procedimento da licitação,
o(s) objeto(s), as marcas e modelos dos materiais, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem á
aquisição;

5.7 - O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por Ordem Bancária;

5.8 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as condições previstas neste edital no que concerne a
proposta de preço e habilitação.

CLÁUSULA SEXTA –   DO FORNECIMENTO DO PRODUTO  
6.1 -  A entrega será realizada em remessa única, com prazo não superior a 20 (vinte) dias úteis após recebimento da
nota de empenho.

6.2 - Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Esportes, no endereço: Rua Antônio Machado, n° 16
Centro, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do
fornecedor até o local indicado.

6.3 - O não cumprimento do disposto no item 4 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a
aplicação das penalidades previstas no edital  e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de
classificação do certame. 

6.4 -  Os produtos deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na
proposta de preço da vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, aparência,
peso, volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia,  quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando
rigorosamente as especificações do Termo de Referência;
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6.5  -  Os  produtos  deverão  ser  novos,  estar  adequadamente  embalados  de  forma  a  preservar  suas  características
originais, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:
 – Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;
 – Às normas da ABNT, INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto;
 – Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
 – Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

6.6 - A entrega dos produtos, no local indicado pela Secretaria, ficará a cargo do fornecedor, a quem caberá providenciar a mão de
obra e equipamentos necessários.

6.7 -  Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais
com as especificações do Termo de Referência, por servidor designado pela Secretaria;

6.8 - O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos;

6.9 - Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência ou apresentarem
vício de qualidade ou impropriedade para uso, serão recusados e devolvidos parcialmente ou totalmente, conforme o
caso, ficando a Contratada obrigada a substituí-los no prazo de 05(cinco) dias, contados da data do recebimento da
notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

6.10 - O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo máximo
de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a
446 do Código Civil;

6.11 - Somente após a verificação do enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste Termo
de Referência,  dar-se-á o recebimento definitivo por servidor responsável,  no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis a
contar do recebimento provisório;

6.12 - O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma
que facilite a contagem e controle dos mesmos;

6.13 -  Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

6.14  -  O  recebimento  definitivo  não  isenta  a  empresa  de  responsabilidade  futuras  quanto  à  qualidade  do  produto
entregue;

6.15 - Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que
o produto seja falsificado;

6.16  -  A Administração  poderá  solicitar  teste(s)  do(s)  produtos(s)  junto  ao(s)  seu(s)  fabricante(s),  para  verificar  a
legitimidade dos mesmos. Se verificada a inadequação do produto ou a sua falsidade, será feita notificação da empresa
para que promova a substituição, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a
empresa ficará sujeita ás penalidades previstas no item 13.b do Termo de Referência. Se for declarada pelo fabricante a
falsidade, independente da substituição os produtos ficarão retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal,
prevista no art.96, da Lei nº8.666/1993;

6.17 - Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a
empresa tome as medidas saneadoras necessárias;

6.18 - Conforme disciplinado nos artigos 12 a 17 da Lei nº8.078/90, o aceite/aprovação do(s) produto(s) pela CONTRATANTE não
exclui a responsabilidade civil  do fornecedor por vícios de quantidade e qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as
especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a Prefeitura as faculdades previstas no art.18 da mesma
lei.

CLÁUSULA SÉTIMA –   DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO      
7.1 - A Secretaria designará, formalmente, um servidor para acompanhar a prestação do serviço, conforme este Termo de
Referência, bem como para atestar a boa execução do serviço prestado.

8.2 -  A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Prefeitura e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer inconsistência.

8.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  co-responsabilidade  da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.



licitação/Mod. Nº - PP 073/20
N0 do Processo – 03.164/2020

N0 da Folha Assinatura

8.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando  dia,  mês  e  ano,  bem como o  nome dos  funcionários  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

8.5 - A fiscalização será exercida pelo servidor WANDERSON GARCIA, matrícula n° 5627, lotado na Secretaria, para o
acompanhamento da contratação e execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA
8.1 –  Os objetos do presente termo de referência deverá ter garantia de no mínimo 01 (um) ano.

8.2 - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a substituir os produtos sempre que houver vício, no
prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação do problema, sem ônus para a CONTRATANTE;

8.3 - Durante o período da garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR
9.1 - O valor global do presente CONTRATO é de R$ .................. (.......................................).

9.2 -  Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo,  observando-se a ordem de classificação obtida no
certame licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações
sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à compra:

Lote/Item Objeto Unid. Quant. Marca Valor Registrado R$

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS
10.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas, seguintes sanções, além da responsabilidade por perdas e danos:

10.1.1- Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, sendo assegurada defesa prévia:
a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo para a
Secretaria;
b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10%(dez por cento), incidente
sobre  o  valor  da  parcela  em  atraso  nos  casos  de  descumprimento  do  prazo  para  entrega  do(s)  produto(s)  ou
descumprimento do prazo estabelecido no item 8.11, que será calculada pela fórmula M=0,0033 X C X D. (Tendo como
correspondente: M= valor da multa, C=valor da obrigação e D=número de dias em atraso);
c) MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0%(dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo atraso
superior a 30(trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no
item anterior;
d)  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR  com a  Prefeitura  Municipal  de
Castelo por um período de até 2(dois) anos, nos casos de recusa de fornecer o(s) produto(s);
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de
atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude,
adulteração de documentos ou omissão de declaração falsa, por um período de até 2(dois) anos;

10.2 - A multa prevista no item acima será descontada de imediato no pagamento devido ou cobrada judicialmente, se for
o caso;

10.3 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 10.1.1, poderão ser aplicadas juntamente com a da
alínea “b”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

10.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE será declarada em função da natureza e
gravidade da falta cometida;

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

10.6 - Antes de paga ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA;

10.7 - A sanção é da competência da Secretaria Municipal, facultada a defesa da CONTRATADA, no respectivo processo,
no  prazo  de 10  (dez)  dias  da  abertura de  vista,  podendo a reabilitação ser  requerida  após  02  (dois)  anos de sua
aplicação;

10.8 - Dos atos decorrentes da aplicação das penalidades neste CONTRATO, bem como da rescisão, serão cabíveis os
recursos dispostos na Lei 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
11.1 – O prazo de vigência do contrato, a contar da data de sua publicação no órgão de imprensa oficial até 31/12/2020
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA     – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO  
12.1 - O contrato poderá ser prorrogado nos seguintes casos:

a) Superveniências de fato excepcional e imprevisível, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições de execução do contrato;
b) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da Administração;
c)  Acréscimos  ou  supressões  das  quantidades  inicialmente  previstas  no  contrato,  nos  limites  permitidos  pelos
parágrafos 1° e 2° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
d) Impedimento da execução do Contrato por ato ou fato de terceiros, reconhecido pela Administração, em documento
contemporâneo à sua ocorrência;
e)  Omissão  ou  atraso  de  providência  a  cargo  da  Administração,  do  qual  resulte  diretamente  impedimento  ou
retardamento na execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -   DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS   
13.1 – Os preços originados desta licitação não poderão sofrer alterações em intervalos menores que 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1- O presente CONTRATO poderá ser rescindido a qualquer tempo:

I- Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da lei
8.666/93;
II- Por ato amigável entre as partes, nos termos do art. 79, II, da lei 8.666/93;
III- Por ato da CONTRATADA nos casos dos incisos XIII a XVI, do art. 78, da lei 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO  -  A CONTRATADA reconhece que, na hipótese de inexecução total ou parcial  do presente
CONTRATO, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo das sanções contratuais e legais que
lhe forem inerentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS
15.1. A execução do presente Contrato bem como os casos omissos regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos
preceitos de Direito Público, aplicando, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, combinado com inciso XII, do Artigo 55, do mesmo
diploma legal.

15.2.  São partes  integrantes  deste  Contrato  como se  nele  transcritos  estivessem o  Edital  do  Pregão Presencial  nº
000/2020 e seus Anexos, bem como, a Proposta da Contratada, e demais peças que constituem o Processo do Edital do
supracitado Pregão Presencial, aos quais expressamente se vincula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Castelo-ES., para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente CONTRATO.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 05 (cinco) vias de igual teor e forma,
juntamente com duas testemunhas igualmente signatárias.

Castelo-ES, XXX, de XXXXXX de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito Municipal Interino

EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-                                                                              
2 -                                                                          
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ANEXO 09

TERMO DE REFERÊNCIA
 
1- Descrição do Objeto:

1.1 A despesa acima se faz necessária para futura aquisição de Bolas, Redes, troféus, cones, colchonetes, pratos chinês, fitas
demarcatórias, medalhas e demais materiais para projetos da Secretaria Municipal de Esportes, conforme especificações do Termo
de Referência item 07.

2 – Objetivo:
2.1.A despesa acima se faz necessária devido a grande demandas esportivas e para o desenvolvimento com qualidade das
competições e dos Projetos Esportivos e Sociais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes no corrente ano de 2020,
durante jogos, treinamentos e competições dentro e fora do Município de Castelo, atendendo crianças, jovens e adultos e idosos
nas categorias masculino e feminino da sede e do interior do município.

3 – Justificativa:
3.1.  A despesa acima se faz necessária  para  futura aquisição  de bolas,  redes,  troféus,  cones, colchonetes,  pratos
chinês, fitas demarcatórias, medalhas e demais materiais para projetos da SEMESP.
A despesa acima se faz necessária devido a grande demandas esportivas e para o desenvolvimento com qualidade das
competições e dos Projetos Esportivos e Sociais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes no corrente ano de
2020, durante jogos, treinamentos e competições dentro e fora do Município de Castelo, atendendo crianças, jovens e
adultos e idosos nas categorias masculino e feminino da sede e do interior do município.
Informamos também, que os materiais além de atender aos Projetos, estarão sendo utilizados para os Campeonatos de
Futsal  infantil,  Adulto Masculino e Feminino e os Campeonatos de Futebol  Amador 2020,  promovido pela Secretaria
Municipal  de Esportes,  através da Prefeitura Municipal  de Castelo,  sendo estes,  campeonatos tradicionais em nosso
município, que contam com equipes da sede e do interior do município de Castelo. 
Os Projetos e Campeonatos tem como objetivo, desenvolver a prática do Esporte, lazer e entretenimento entre os Atletas,
além de proporcionar melhores condições de treinamento e jogo para os mesmos.

4- Da Vantajosidade do tratamento diferenciado.(Artigos 47 ao 49 da lei 123/06)  
4.1.  Será  concedido  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte
objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência
das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

5- Da Cota de até 25%
5.1. Em casos de aquisições acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fica estabelecida a cota de 25% (vinte e cinco por
cento) para Micro empresa, conforme inciso III do artigo 48 da lei 123/06.

6- Fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local
ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.
6.1. Realizar pesquisa via Junta Comercial, e-mail etc

7 – Quantitativo / especificações técnicas:
7.1. As especificações técnicas e quantidades deverá obedecer a solicitação Nº 13/2020 deste Termo de Referência. O
serviço só será requisitado posteriormente a emissão da Autorização de Fornecimento de Serviço.

Item Quant Unid Descrição Unitário Total
01 140 und Bola  de  futebol  de  campo  composição:  Microfibra,Câmara:  Airbility,  Circunferência

aproximada: 68 cm,Pressão: 5-6 LBS, Costura: Com costura, Peso Aproximado: 440-460
g, Miolo: Slip System removível e lubrificado, Origem Nacional    

91,83 12.856,20

02 140 und Bola de futebol de campo, Composição: Poliuretano  costurada à mão  câmara de Butil
para maior retenção de ar e miolo Slip System removível e lubrificado. Origem Nacional
Circunferência: 65-67 cm Peso do Produto: 410-430g  

75,96 10.634,40

03 60 und Bola  para  volei  Composição:  PVC,  18  gomos  Circunferência  aproximada:  67cm,
Pressão: 3-4 LBS, Sem costura, Miolo: Slip System removível e lubrificado Tecnologia:
Ultra Fusion  

85,96 5.157,60

04 80 und 1.2.1. Bola de INICIAÇÃO tamanho 12 medindo 57-59 cm circunferência 250-270 g
câmara airbility, matrizada, borracha, miolo slip system removível e lubrificado

34,60 2.768,00

05 80 und 1.2.2. Bola de INICIAÇÃO tamanho 10 medindo 48-50 cm circunferência 180-200grs
câmara airbility, matrizada, borracha, miolo slip system removível e lubrificado

32,96 2.636,80

06 80 und Bola  profissional  de  Handebol  Material:  Poliuretano  -  Costurada;  -  PU  Ultra  Grip
(Acabamento  e  base  de  PU.  Revestimento  externo  com  película  aderente,  o  que
proporciona maior grip nas mãos dos atletas); - 32 gomos; - Circunferência: 58-60 cm; -
Peso:  425-475g;  -  Câmera  Airbility  (Feita  com borracha  butílica,  possui  sistema  de
balanceamento, com ótima resistência à retenção de ar.  válvula  composta de borracha
natural  e sintética. O miolo é autolubri  cado, removível e não envelhece - Miolo Slip
System Removível e Lubrificado

214,50 17.160,00
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07 60 und Bola  profissional  de  handebol  Material:Poliuretano  -  Costurada;  -  PU  Ultra  Grip
(Acabamento  e  base  de  PU.  Revestimento  externo  com  película  aderente,  o  que
proporciona maior grip nas mãos dos atletas); - 32 gomos; - Circunferência: 54-56 cm; -
Peso:  325-400g;   -  Câmera  Airbility  (Feita  com borracha butílica,  possui  sistema de
balanceamento, com ótima resistência à retenção de ar, válvula  composta de borracha
natural  e sintética. O miolo é autolubri  cado, removível e não envelhece - Miolo Slip
System Removível e Lubrificado

205,83 12.349,80

08 60 und Bolas  para  futsal,  poliuretano  juntamente  com  de  Neogel Composição:  PU,
Circunferência aproximada:  88 cm, Peso Aproximado:  410-440 g,  Pressão: 8-9 LBS,
Selo: FIFA CBFS, Sem costura, Miolo:Slip System - removível e lubrificado, Tecnologia:
Termotec- Garante impermeabilidade

255,90 15.354,00

09 120 und Bolas para futsal: Câmara: Airbility ,Composição: PU (poliuretano), Miolo: Slip System
removível e lubrificado, Com costura, Circunferência aproximada: 88 cm, Pressão Ideal:
8 – 9 LBS, Peso aproximado: 410–440    

169,60 20.352,00

10 20 pares REDES DE FUTSAL em Naylon, com fio 4mm,  2,20 de largura x 3,20 de altura.   186,33 3.726,60
11 25 pares REDE DE FUTEBOL DE CAMPO em Náilon em 4mm, medindo 2.50 x 7.50 mm. 326,66 8.166,50
12 10 pares Par Rede Gol Society  5mts Fio 4mm Nylon, Confeccionada na malha 15x15cm entre

nós em corda trançada;  Material:  Polietileno de alta densidade – 100% virgem, com
tratamento contra as ações (U.V), Espessura do Fio:4mm; Dimensões: 5,2m na largura,
2,3m de altura, 0,80m de recuo superior e 1,50m de recuo inferior; Cor: Branca.

290,30 2.903,00

13 10 und REDE  DE  VOLEI   Nylon  2  Faixas  Sintéticas:  Medida:  1,00  x  9,5,  Sintética,  Com
tratamento U.V.: Evita a degradação dospolímeros, ocasionada por, intempéries Matéria-
prima virgem de alta densidade.

68,30 683,00

14 12 und Troféu com 71 cm de altura, base  em polímero na cor preta. com 26,50 cm de largura,
Sobre esta base um suporte  metalizado na cor dourada e um anel metalizadona cor
dourada, sobre este suporte uma taça fechada em polimero na cor douradae 46 cm de
largura entre as alças, sobre esta taça uma Estatueta intercambiável

310,60 3.727,20

15 12 und   Troféu com 67 cm de altura, base  em polímero na cor preta. com 26,50 cm de largura,
Sobre esta base um suporte  metalizado na cor dourada e um anel metalizadona cor
dourada, sobre este suporte uma taça fechada em polimero na cor douradae 39 cm de
largura entre as alças, sobre esta taça uma Estatueta intercambiável

287,96 3.455,52

16 1500 und Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac,com bordas raiadas e polidas
com a figura de dois  ramos e uma tocha olímpica em alto  relevo,metalizada na cor
dourada, com o tamanho de 50mm por 60mm de diâmetro e centro liso de 35mm de
diametro,  que também permite a colocação de adesivo de 35mm. Possui  espessura
máxima de 2,5mm. Peso aproximado de 38 gramas.  Suporte para fita de 27mm de
largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul,
azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

5.80 8.700,00

17 1500 und Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac,com bordas raiadas e polidas
com a figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo,metalizada na cor prata,
com o tamanho de 50mm por 60mm de diâmetro e centro liso de 35mm de diametro,
que também permite a colocação de adesivo de 35mm. Possui espessura máxima de
2,5mm.  Peso  aproximado  de  38  gramas.  Suporte  para  fita  de  27mm de  largura.  A
medalha pode vir  acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela,
branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-
vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

5,80 8.700,00

18 50 und Troféu com33 cm de altura com placa pontiaguda de metal na cor preta metálica, na
parte superior consta um ramo com leito liso em metalização dourada para inserção de
adesivo. Base de polímero em metalização dourada e plaqueta para gravação.    

64,33 3.216,50

19 50 und  Troféu com altura de 32 cm, com base octogonal com 8,5 cm de largura em polímero na
cor preta. Suporte em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta em formato de
tocha olímpica com uma figura de bola de futebol prata com gomos pintados na cor azul.
Plaqueta para gravação.

62,50 3.125,00

20 30 und Troféu com 29 cm de altura, com base oval em polímero na cor preta com acabamento
na cor dourada e 22 cm de largura com 5 cm de altura. Na parte superior desta base um
suporte e uma estatueta fixa de ramo com bola de futebol metalizada na cor dourada e
prata.  Plaqueta  em  latão  para  gravação.  Demais  componentes  metalizados  na  cor
dourada 

89,33 2.679,90

21 16 und  Troféu  com 81 cm de altura,  base  redonda  com 26,5  cm de largura  em polímero
metalizada  na  cor  dourada  acetinada.  Sobre  esta  base  um  suporte  em  polímero
metalizado na cor dourada intercalada por um anel em polímero metalizado na cor prata.
Taça em polímero metalizado na cor dourada acetinada com 42 cm de largura a partir
das alças. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para
gravação.

436,30 6.980,80

22 16 und Troféu  com  76  cm  de  altura,  base  redonda  com  21  cm  de  largura  em  polímero
metalizada  na  cor  dourada  acetinada.  Sobre  esta  base  um  suporte  em  polímero

372,30 5.956,80
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metalizado na cor dourada intercalada por um anel em polímero metalizado na cor prata.
Taça em polímero metalizado na cor dourada acetinada com 42 cm de largura a partir
das alças. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para
gravação.

23 16 und Troféu  com  73  cm  de  altura,  base  redonda  com  21  cm  de  largura  em  polímero
metalizada  na  cor  dourada  acetinada.  Sobre  esta  base  um  suporte  em  polímero
metalizado na cor dourada intercalada por um anel em polímero metalizado na cor prata.
Taça em polímero metalizado na cor dourada acetinada com 42 cm de largura a partir
das alças. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta para
gravação.

270,33 4.325,28

24 30 und Troféu com 45 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor
preta. Sobre esta base dois suportes em polímero metalizado na cor dourada intercalada
por um anel metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada na parte externa na
cor dourada e na parte interna com pintura dourada fosca com 33 cm de largura a partir
das alças fosca na parte interna. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação. 

155,96 4.678,80

25 30 und Troféu com 41 cm de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor
preta. Sobre esta base dois suportes em polímero metalizado na cor dourada intercalada
por um anel metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada na parte externa na
cor dourada e na parte interna com pintura dourada fosca com 33 cm de largura a partir
das alças fosca na parte interna. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação. 

153,93 4.617,90

26 300 und Colchonete para ginastica com 0,90cm x 0.45cm com espuma 36,26 10.878,00
27 300 und Mini Cone Esportivo De Borracha Flexivel Cor Preto 20cm 9.26 2.778,00
28 80 und Cones Sinalizaçãoem pvc rígido Laranja e Branco 50cm 18,00 1.440,00
29 200 mts Fita de marcação de campo cor branca 2.68 536,00
30 200 und Prato chines material plastico flexivel de alta resistencia medida: 6cm de altura 19cm de

base .
4.93 986,00

31 20 und Apito de Plastico na cor preta, não tóxico, alcance de até 115 decideis, com argola de
metal, com  bocal em silicone.

80,93 1.618,60

32 05 und Cronômetro,  medindo  7x9x2cm  (altura  x  largura  x  espessura),  na  cor  preta,  com
marcador de horas, minutos e segundos, mostrador de horas (AM/PM ou 24 horas), com
cordão  para  pendurar  em  nylon  na  cor  preta,  despertador,  alimentador  de  bateria,
incluso e alarme.

83,30 416,50

33 30 und Bomba de encher bolas de dupla ação  com 02 agulhas rosqueaveis, 01 mangueira 32,96 988,80
34 04 und Placar de mesa em material PVC, no tamanho 22 x 43 cm, contendo dois modelos de

marcação.
221,62 886,48

                                                                   TOTAL GERAL R$ 195.439,98

8 – Fornecimento e Prestação de Serviço: 
8.1. A entrega será realizada em remessa única, com prazo não superior a 20 (vinte) dias úteis após recebimento da nota
de empenho.
8.2. Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Esportes, no endereço: Rua Antônio Machado, n° 16
Centro, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do
fornecedor até o local indicado.
8.3.  O não cumprimento do disposto no item 4 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a
aplicação das penalidades previstas no edital  e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de
classificação do certame. 
8.4.  Os produtos deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na
proposta de preço da vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, aparência,
peso, volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia,  quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando
rigorosamente as especificações do Termo de Referência;
8.5. Os produtos deverão ser novos, estar adequadamente embalados de forma a preservar suas características originais,
atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:
 – Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;
 – Às normas da ABNT, INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto;
 – Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
 – Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
8.6. A entrega dos produtos, no local indicado pela Secretaria, ficará a cargo do fornecedor, a quem caberá providenciar a mão de
obra e equipamentos necessários.

9 – Garantia: 
9.1. Os objetos do presente termo de referência deverá ter garantia de no mínimo 01 (um) ano.
9.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a substituir os produtos sempre que houver vício, no
prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação do problema, sem ônus para a CONTRATANTE;
9.3. Durante o período da garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete.

10 – Amostra:
10.1. Se aplica somente nos itens referente às bolas, os demais não serão necessário .
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10-2 . A amostra terá que ser apresentada durante o processo licitatório .

11 – Do prazo de entrega e critérios de recebimento:
11.1. A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo de até 20(vinte) dias, a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento e Cópia do Empenho, na Secretaria Municipal de Esportes, no endereço: Rua Antônio Machado, n° 16
Centro, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas, em dias úteis;
11.2.  Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais
com as especificações do Termo de Referência, por servidor designado pela Secretaria;
11.3. O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos;
11.4. Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência ou apresentarem
vício de qualidade ou impropriedade para uso, serão recusados e devolvidos parcialmente ou totalmente, conforme o
caso, ficando a Contratada obrigada a substituí-los no prazo de 05(cinco) dias, contados da data do recebimento da
notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;
11.5. O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo máximo
de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a
446 do Código Civil;
11.6. Somente após a verificação do enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste Termo
de Referência,  dar-se-á o recebimento definitivo por servidor responsável,  no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis a
contar do recebimento provisório;
11.7.  O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma
que facilite a contagem e controle dos mesmos;
11.8.  Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;
11.9. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidade futuras quanto à qualidade do produto entregue;
11.10. Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que
o produto seja falsificado;
11.11.  A Administração  poderá  solicitar  teste(s)  do(s)  produtos(s)  junto  ao(s)  seu(s)  fabricante(s),  para  verificar  a
legitimidade dos mesmos. Se verificada a inadequação do produto ou a sua falsidade, será feita notificação da empresa
para que promova a substituição, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a
empresa ficará sujeita ás penalidades previstas no item 13.b do Termo de Referência. Se for declarada pelo fabricante a
falsidade, independente da substituição os produtos ficarão retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal,
prevista no art.96, da Lei nº8.666/1993;
11.12. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a
empresa tome as medidas saneadoras necessárias;
11.13.  Conforme  disciplinado  nos  artigos  12  a  17  da  Lei  nº8.078/90,  o  aceite/aprovação  do(s)  produto(s)  pela
CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade e qualidade do(s) produto(s)
ou  disparidades  com  as  especificações  estabelecidas,  verificadas,  posteriormente,  garantindo-se  a  Prefeitura  as
faculdades previstas no art.18 da mesma lei.

 12 – Dos procedimentos de fiscalização:
12.1. A Secretaria designará, formalmente, um servidor para acompanhar a prestação do serviço, conforme este Termo de
Referência, bem como para atestar a boa execução do serviço prestado.
12.2. Os procedimentos de fiscalização foram descritos no item 8 deste Termo;
12.3.  A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Prefeitura e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer inconsistência.
12.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  co-responsabilidade  da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando  dia,  mês  e  ano,  bem como o  nome dos  funcionários  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

 13 – Da responsabilidade pela fiscalização:
13.1. A fiscalização será exercida pelo servidor WANDERSON GARCIA, matrícula n° 5627, lotado na Secretaria, para o
acompanhamento da contratação e execução dos serviços.

14 – Obrigações e responsabilidades da contratada: 
14.1. Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;
14.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Secretaria competente;
14.3. Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;
14.4. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;
14.5. Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de garantia;
14.6. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o
inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;
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14.7.  Observar  as  prescrições  relativas  às  lei  trabalhistas,  previdenciária,  fiscais,  seguros  e  quaisquer  outras  não
mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato,
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;
14.8. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação estabelecida no item 14.6 deste Termo de Referência. 
14.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
14.10. Relatar à secretaria responsável toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
14.11. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
14.12.  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações  assumidas,  nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou
na minuta de contrato. 
14.13.  Arcar  com o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
14.14. Assinar e devolver o contrato até 02 (dois) dias úteis após seu recebimento.
14.15.  Colocar  à  disposição  da  CONTRATANTE  todos  os  meios  necessários  para  comprovação  da  qualidade  dos
materiais entregues, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências deste Termo de
Referência.
14.16. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, nos produtos entregues,
bem como ao cumprimento das demais obrigações assumidas neste Contrato. 
14.17. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Secretaria Municipal  de Esportes inerentes ao
objeto licitado. 
14.18. Fornecer sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s)
documento(s) que comprove(m) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a aquisição dos materiais,
bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas. 
14.19.  Prover  condições  que  possibilitem o  atendimento  das  condições  firmadas  a  partir  da  data  da  assinatura  do
CONTRATO.
14.20. Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, aceitar os acréscimos ou
supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições contratadas. 
14.21.  Ressarcir  os  eventuais  prejuízos  causados  a  Prefeitura  e/ou  a  terceiros,  provocados  por  ineficiência  ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no presente CONTRATO.
14.22. Deverá informar na nota fiscal a descrição dos materiais fornecido pela empresa, de acordo com as especificações
descritas na Nota de empenho e em conformidade com as especificações constantes no Relatório de Serviços a serem
Licitados e Termo de Referência.
14.23. A CONTRATADA deverá manter sempre atualizada o seu endereço, telefone, e-mail e outros meios de contato
junto à CONTRATANTE.
14.24.  A CONTRATADA é única e exclusivamente responsável  pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do contrato. 
14.25. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27,  do Código de Defesa do Consumidor (Lei  nº  8.078, de 1990),  ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 
14.26. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
14.27.  Atender  às  determinações  da  Secretaria  de  Esportes,  sendo  obrigada  a  apresentar  documentos  legais  ou
contábeis que lhes forem exigidos durante a execução do objeto. A não apresentação dos documentos exigidos poderá
acarretar sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, inclusive rescisão contratual, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial.

15 – Das obrigações e responsabilidade do contratante:
15.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para
que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;
15.2. Designar  servidor com competência necessária  para promover o recebimento,  sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, prazo da apresentação;
15.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;
15.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
15.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários á execução da contratação;
15.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas no fornecimento dos materiais;
15.7. Notificar à  CONTRATADA, por escrito,  sobre imperfeições,  falhas ou irregularidades constatadas nos materiais
entregues, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;
15.8. Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  a  disposição  de  aplicação  de  eventuais  penalidades,  garantindo  o
contraditório e a ampla defesa.

16 – Das penalidades:
16.1 A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do(s) serviço(s),
sujeitando-se ás penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:
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a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo para a
Secretaria;
b) MULTA POR MORA – 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10%(dez por cento), incidente
sobre o valor da parcela em atraso nos casos de descumprimento do prazo para entrega do(s) serviço(s). 
c) MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0%(dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo atraso
superior a 30(trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) serviço(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no
item anterior;
d)  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E  IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a  Prefeitura  Municipal  de
Castelo por um período de até 2(dois) anos, nos casos de recusa de fornecer o(s) serviço(s);
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de
atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de
documentos ou omissão de declaração falsa, por um período de até 2(dois) anos;

16.2. Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no art.109 da Lei nº 8.666/1993;
16.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Secretaria após a devida notificação e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia;
16.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a
conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razões de defesa;
16.5. O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser
observada a regra da contagem do prazo estabelecida no art.110 da Lei nº 8.666;1993;
16.6.  A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito,  facultada a defesa do
interesse no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 02(dois) anos de sua aplicação.

17 – Da forma de pagamento:
17.1. Os pagamentos serão efetuados mediante o fornecimento a Prefeitura de Nota Fiscal, bem como os documentos de
regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento do contrato. Estes documentos depois de conferidos e
visados,  serão encaminhados para  processamento e pagamento  no prazo de  10 (dez)  dias úteis  após a  respectiva
apresentação;
17.2. A NOTA FISCAL deverá conter o mesmo CNPJ e razão social.
17.3.  Qualquer alteração feita na documentação, deverá ser comunicado a Prefeitura,  para apreciação da autoridade
competente;
17.4. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido;
17.5.  No texto  da  Nota  Fiscal  deverão  constar,  obrigatoriamente,  o  número  do  processo,  o(s)  objeto(s),  os  valores
unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição;
17.6. O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL será feito por Ordem Bancária;
17.7. Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste contrato no que
concerne a proposta de preço e habilitação.
17.8. A empresa deverá protocolar, conforme o item 17.1 dentro do prazo estabelecido no Contrato.

18 – Da dotação orçamentária:
18.1. A dotação será informada no decorrer do Processo.

19 – Do valor da contratação e da aceitabilidade da proposta:
19.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado.
19.2. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas
as despesas diretas e indiretas relacionados com o(s) objeto(s) da contratação;
19.3. A proposta de preço deve informar a validade.

20 – Das disposições gerais:
20.1. Serão motivos de desclassificação as propostas apresentadas em desacordo ao Termo de Referência.

21 – Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
21.1 O Termo de Referência foi elaborado pelo servidor Wanderson Garcia, servidor da Secretaria Municipal de Esportes.

22 – Aprovação:
22.1. Aprovo o presente termos de referência.

Castelo – ES, 09 de Março de 2020.

ELIS ROMÁRIO CAMPOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES
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ANEXO 10

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

Castelo, ES,           de                  de 2020.

Ao
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Castelo

Assunto: Declaração de Enquadramento na lei complementar nº 123/2006 para o pregão presencial nº xxx/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
______________________________   DECLARA,  sob  as  penas  da  lei,  que  cumpre  os  requisitos  legais  para  a
qualificação como (empreendedor individual, microempreendedor ou empresa de pequeno porte), e atesta a aptidão
para usufruir  do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei  complementar  federal  nº 123/06,  não
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4ª do artigo 3º da referida Lei.

Oportunamente,  para  fins  de  desfrutar  dos  benefícios  de  prioridade  de  contratação  de  empreendedor  individual,
microempreendedor e empresa de pequeno porte local ou regional, conforme Decreto Municipal nº 15.941/17, DECLARA,
que  está  sediado  no  endereço______________________________________________________________,
enquadrando-se como empresa _______________(local/regional).

Assinatura e identificação do representante legal da empresa
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DECRETO Nº 15.941, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
Regulamenta  o  tratamento  favorecido,  diferenciado  e  simplificado
para  as  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e
microempreendedores individuais nas compras públicas.

O  Prefeito  do  Município  de  Castelo,  Estado  do  Espírito  Santo,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e,
considerando a Lei Municipal nº 3.506 de 09 de outubro de 2014 e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006;

DECRETA:

Art.  1º  Nas contratações  públicas  municipais  de  bens,  serviços  e  obras,  deverá  ser  concedido  tratamento
favorecido,  diferenciado  e  simplificado  para  as  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  microempreendedor
individual, nos termos deste Decreto, com o objetivo de:

I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;
II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e
III - incentivar a inovação tecnológica.
§ 1º  Para efeitos deste Decreto, considera-se:
I - âmbito local - limites geográficos do Município de Castelo;
II - âmbito regional - limites geográficos da microrregião do Estado do Espírito Santo que o município pertence,

conforme divisão administrativa constante na Lei Estadual nº 9.768/2011;

Art. 2º  Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, a
Administração pública municipal deverá:

I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas local e regionalmente, juntamente com suas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar a notificação das
licitações e facilitar a formação de parcerias e as subcontratações;

II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras a serem contratados, de modo a orientar
as microempresas e empresas de pequeno porte para que adéquem os seus processos produtivos;

III  - na  definição  do  objeto  da  contratação,  não  utilizar  especificações  que  restrinjam,  injustificadamente,  a
participação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local e regionalmente;

IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta local e regional dos bens e serviços
a serem contratados; e 

V - disponibilizar informações no sítio eletrônico oficial da Prefeitura municipal sobre regras para participação nas
licitações, cadastramento, prazo e condições de pagamento.

Art.  3º  A Administração  pública  municipal  deverá  realizar  processo  licitatório  destinado  exclusivamente  à
participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos itens de contratação
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 4º  Nas licitações para contratação de serviços e obras, o município poderá estabelecer, nos instrumentos
convocatórios, a exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, determinando:

I  - o percentual  mínimo a ser subcontratado e o percentual  máximo admitido,  sendo vedada a sub-rogação
completa ou da parcela principal da contratação;

II  - que  as  microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte  a  serem  subcontratadas  sejam  indicadas  e
qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja apresentada a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se
o prazo para regularização de cinco dias úteis, prorrogável por igual período;

IV - que a empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o município, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou, excepcionalmente, demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;
e

V - que a empresa contratada responsabilize-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação.

§ 1º  A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte;
II  - consórcio  composto em sua totalidade por  microempresas e empresas  de pequeno porte,  respeitado o

disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e
III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual

ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 
§ 2º  Os empenhos  e pagamentos referentes às parcelas  subcontratadas  serão  destinados  diretamente  às

microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
§ 3º  São vedadas:
I - a exigência, no instrumento convocatório, de subcontratação de empresas específicas;
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II - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento convocatório;
III - a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitação; e
IV - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em

comum com a empresa contratante.

Art. 5º  Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, a Administração pública municipal deverá
estabelecer cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte.

§ 1º Os bens adquiridos na cota reservada não poderão exceder o limite de até 10% (dez por cento) do valor do
bem adquirido na cota principal.

§ 2º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte
na totalidade do objeto.

§ 3º  O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada,
esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

§ 4º  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer
pelo menor preço.

§ 5º  Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório
deverá  prever  a  prioridade de  aquisição  dos  produtos  das  cotas  reservadas,  ressalvados  os  casos  em que a  cota
reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

§ 6º  Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens da licitação possuírem valor estimado de até
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista no art. 3º.

Art. 6º  Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 3º a 5º:
I - será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item separadamente ou, nas licitações

por preço global, o valor estimado para o grupo ou lote da licitação, que poderá ser considerado como um único item; e
II - poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno

porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:
a)  aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;
b) a microempresa e empresa de pequeno porte local que tenha apresentado a melhor proposta, dentro do

percentual especificado, será declarada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
c) na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada no âmbito local,

aplica-se, sucessivamente, o benefício para empresas sediadas no âmbito regional; 
d) no caso de equivalência de valores apresentados por microempresas e empresas de pequeno porte, será

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
e) nas licitações a que se refere o art. 5º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.
f) nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação prevista neste inciso somente

será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um
consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas local ou regionalmente.

g) a aplicação do benefício previsto neste inciso, limitado a dez por cento, deverá ser motivada, nos termos dos 
arts. 47 e 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art. 7º Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte deverão estar expressamente previstos no instrumento convocatório.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Castelo, ES, 20 de setembro de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI
Prefeito

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art48%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art47
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 9.768
Dispõe sobre a definição das Microrregiões e Macrorregiões de Planejamento no Estado do Espírito Santo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Estado do Espírito Santo em consonância com os imperativos constitucionais promoverá uma atuação
regionalizada, em sentido amplo de modo a:

I - estimular a participação social na definição das diretrizes e políticas regionais;
II -  respeitar e compatibilizar a ação regional levando em consideração as suas repercussões locais e o ajuste

necessário  às  peculiaridades  dos  municípios  que  comporão  cada  região,  de  modo  a  promover  o  desenvolvimento
integrado entre municípios e regiões;

III - criar referências comuns do ponto de vista do espaço para todos os órgãos da administração estadual;
IV - elevar a qualidade dos serviços prestados, visando à integração de planos, recursos físicos e financeiros e

de ações em parceria com os demais níveis do Poder Público;
V - afirmar o processo de planejamento democrático e participativo;
VI - estabelecer, com transparência, as ações norteadoras da descentralização regional;
VII - promover a integração das ações intersetoriais; e
VIII - estimular o desenvolvimento econômico e social em bases regionais.

Art. 2º Para fins de planejamento e organização das ações do Setor Público os municípios serão agregados em
Macrorregiões de Planejamento, segundo:

I - elementos estratégicos, ancorados em tendências de peso e em fatos portadores de futuro;
II -  seus fatores dinâmicos vinculados a cadeias produtivas, estrutura logística de transporte e comunicações e

hierarquia urbana; e
III - capacidade de geração e retenção de renda nos espaços regionais, interiorizando o urbano e os serviços.

Art. 3º As Macrorregiões de Planejamento terão como base cidades regionais e compor-se-ão em Metropolitana,
Norte, Central e Sul.

Art. 4º Ficam definidas as seguintes Microrregiões de Planejamento:
I - Metropolitana;
II - Central Serrana;
III - Sudoeste Serrana;
IV - Litoral Sul;
V - Central Sul;
VI - Caparaó;
VII - Rio Doce;
VIII - Centro-Oeste;
IX - Nordeste; e
X - Noroeste.

Art.  5º  As Microrregiões de Planejamento,  enquanto recortes territoriais das Macrorregiões de Planejamento
devem objetivar:

I - a eficiência no processo de organização das ações do setor público; e
II - a realização das vocações produtivas dos espaços microrregionais combinada com a rede urbana.

Parágrafo único. Os municípios que integrarão cada Microrregião de Planejamento estão presentes no Anexo
Único desta Lei.

Art.  6º  As Macrorregiões  de  Planejamento  terão  incorporadas  em seu  bojo  as  seguintes  Microrregiões  de
Planejamento:

I - Metropolitana: Metropolitana, Sudoeste Serrana e Central Serrana;
II - Norte: Nordeste e Noroeste;
III - Central: Centro-Oeste e Rio Doce; e
IV - Sul: Central Sul, Caparaó e Litoral Sul.

Art.  7º  Ficam  criados  os  Conselhos  de  Planejamento  e  Articulação  Regional  -  CPAR,  como  organismos
consultivos e de participação social tendo como base territorial as microrregiões a que se refere o artigo 4º.

Art.  8º  Os Conselhos referenciados no artigo  7º  serão regulamentados por  Decreto,  de iniciativa do  Poder
Executivo.
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Art. 9º  Fica o Poder Executivo autorizado a proceder as alterações na regionalização do Plano Plurianual de
Aplicação – PPA 2012/2015 e leis orçamentárias subsequentes, obedecendo ao disposto nesta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

         Art. 11. Ficam revogadas as Leis Ordinárias nº 5.120, de 30.11.1995, nº 5.469, de 22.9.1997, nº 5.849, de 17.5.1999
e nº 7.721, de 12.01.2004.

Palácio Anchieta, em Vitória, 26 de Dezembro de 2011.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

(Publicado no DOE – 28.12.2011)

ANEXO ÚNICO, a que se refere o parágrafo único do artigo 5º

Regiões de
Planejamento

MUNICÍPIOS

Metropolitana Cariacica, Serra, Viana, Vitória, Vila Velha, Fundão e Guarapari

Central Serrana Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa

Sudoeste Serrana Afonso  Cláudio,  Brejetuba,  Conceição  do  Castelo,  Domingos  Martins,  Laranja  da  Terra,
Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante

Litoral Sul Alfredo  Chaves,  Anchieta,  Iconha,  Piúma,  Itapemirim,  Rio  Novo  do  Sul,  Marataízes  e
Presidente Kennedy

Central Sul Cachoeiro de |Itapemirim, Vargem Alta, Castelo, Atílio Vivacqua, Mimoso do Sul, Apiacá e
Jerônimo Monteiro

Caparaó Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Muniz Freire, Irupi, São José
do Calçado, Alegre, Bom Jesus do Norte, Iúna e Ibatiba

Rio Doce Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama

Centro-Oeste Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina,  Pancas, Governador Lindenberg,  Marilândia,  São
Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério e São Roque do Canaã

Nordeste Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus, Montanha, Mucurici, Pinheiros, Ponto Belo,
Jaguaré e Boa Esperança

Noroeste Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis, Vila Pavão, Águia
Branca e Nova Venécia


	licitação/Mod. Nº - PP 073/20
	O presente edital é exclusivo PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, com prioridade de contratação para as empresas sediadas local e ou regional, conforme disposto nos Artigos 47 ao 49 da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, e DECRETO Nº 15.941, DE 20 de setembro DE 2017.
	d) empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	pares
	REDES DE FUTSAL em Naylon, com fio 4mm, 2,20 de largura x 3,20 de altura.

	pares
	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO em Náilon em 4mm, medindo 2.50 x 7.50 mm.

	pares
	Par Rede Gol Society 5mts Fio 4mm Nylon, Confeccionada na malha 15x15cm entre nós em corda trançada; Material: Polietileno de alta densidade – 100% virgem, com tratamento contra as ações (U.V), Espessura do Fio: 4mm; Dimensões: 5,2m na largura, 2,3m de altura, 0,80m de recuo superior e 1,50m de recuo inferior; Cor: Branca.

	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	Mini Cone Esportivo De Borracha Flexível Cor Preto 20cm
	und
	Cones Sinalização em pvc rígido Laranja e Branco 50cm
	mts
	Fita de marcação de campo cor branca
	und
	und
	Apito de Plástico na cor preta, não tóxico, alcance de até 115 decideis, com argola de metal, com bocal em silicone.

	und
	Cronômetro, medindo 7x9x2cm (altura x largura x espessura), na cor preta, com marcador de horas, minutos e segundos, mostrador de horas (AM/PM ou 24 horas), com cordão para pendurar em nylon na cor preta, despertador, alimentador de bateria, incluso e alarme.

	und
	Bomba de encher bolas de dupla ação com 02 agulhas rosqueáveis, 01 mangueira

	und
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	Item
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	pares
	REDES DE FUTSAL em Naylon, com fio 4mm, 2,20 de largura x 3,20 de altura.

	pares
	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO em Náilon em 4mm, medindo 2.50 x 7.50 mm.

	pares
	Par Rede Gol Society 5mts Fio 4mm Nylon, Confeccionada na malha 15x15cm entre nós em corda trançada; Material: Polietileno de alta densidade – 100% virgem, com tratamento contra as ações (U.V), Espessura do Fio:4mm; Dimensões: 5,2m na largura, 2,3m de altura, 0,80m de recuo superior e 1,50m de recuo inferior; Cor: Branca.

	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	und
	Mini Cone Esportivo De Borracha Flexivel Cor Preto 20cm
	und
	Cones Sinalizaçãoem pvc rígido Laranja e Branco 50cm
	mts
	Fita de marcação de campo cor branca
	und
	und
	Apito de Plastico na cor preta, não tóxico, alcance de até 115 decideis, com argola de metal, com bocal em silicone.

	und
	Cronômetro, medindo 7x9x2cm (altura x largura x espessura), na cor preta, com marcador de horas, minutos e segundos, mostrador de horas (AM/PM ou 24 horas), com cordão para pendurar em nylon na cor preta, despertador, alimentador de bateria, incluso e alarme.

	und
	Bomba de encher bolas de dupla ação com 02 agulhas rosqueaveis, 01 mangueira

	und
	TOTAL GERAL R$
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