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SÍNTESE ANALÍTICA DO EDITAL 

 

Processo Administrativo de Licitação: nº 001035/2018 

Pregão Presencial: nº. 045/2018 

Forma de Licitação: Pregão Presencial. 

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item. 

Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 

10.520/02 e Lei Complementar nº. 123/2006 

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 20 de novembro de 2018 às 

12h45min. 

Data e Hora para Término do Credenciamento: 20 de novembro de 2018 às 

13h00min. 

Telefone para Contato: (28) 3548.1212  

Local: Rua Jalmas Gomes de Freitas, nº 151, Centro, Irupi-ES 

 

1 - PREÂMBULO: 

 

1.1. O Município de Irupi, por sua Pregoeira, Srª. Elisângela Vieira Furtado, designada 

pelo Decreto nº 012 de 02 de janeiro de 2017, publicado na mesma data, torna 

público para ciência dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial visando a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de consultoria técnica, para executar, orientar e auxiliar os 

servidores municipais em alocação de recursos, cadastramento de proposta, 

alimentação de sistema e programas e prestação de contas oriundas ou não 

de convênios ou contratos de repasses ou similares, por meio de 

transferências voluntárias, emendas parlamentares ou obrigatórias, firmados 

ou a serem firmados entre o Município de Irupi/ES e os Governos Federal e 

Estadual, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação pelo período de 12 

(doze) meses, conforme detalhamento constante dos anexos I, II e Termo de 

Referência; 
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1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de Menor Preço por Item, será integralmente 

conduzida por sua Pregoeira, assessorada por sua equipe de apoio e regida pela Lei 

Federal nº. 10.520/02, conjugado com o disposto no Decreto Municipal 139 de 01 de 

junho de 2009, que regulamenta o Pregão Presencial no âmbito do Poder Executivo e, 

subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei 

Complementar nº. 123/2006 e Lei Complementar nº. 147/2014, e demais normas 

pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento 

convocatório e seus anexos; 

 

1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 

20/11/2018 às 12h45min, sendo a abertura marcada para às 13:00h, do 

mesmo dia, ficando, portanto, determinado 15 minutos para o credenciamento e 

recebimento dos envelopes, na Sede da Prefeitura Municipal de Irupi-ES. 

 

1.4. O edital está disponível para retirada na sede da prefeitura ou no sitio eletrônico 

da prefeitura de Irupi no endereço http://www.irupi.es.gov.br. O Setor de Licitações 

não se responsabilizará pela falta de acompanhamento das publicações, avisos e 

comunicados referentes ao Pregão Presencial nº 045/2018. 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de consultoria técnica, para executar, orientar e auxiliar os 

servidores municipais em alocação de recursos, cadastramento de proposta, 

alimentação de sistema e programas e prestação de contas oriundas ou não de 

convênios ou contratos de repasses ou similares, por meio de transferências 

voluntárias, emendas parlamentares ou obrigatórias, firmados ou a serem firmados 

entre o Município de Irupi/ES e os Governos Federal e Estadual, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação pelo período de 12 (doze) meses, conforme 

detalhamento constante dos anexos I, II e Termo de Referência. 

 

 

 

http://www.irupi.es.gov.br/
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3 - DO CADASTRAMENTO 

 

3.1. Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não estiverem 

cadastradas junto ao Município, poderão, em horário de expediente até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da hora fixada para a apresentação das propostas, cadastrarem-

se, mediante a entrega dos documentos exigidos para habilitação, devidamente 

autenticados ou em cópias acompanhada do original nos termos do art. 32 da Lei 

8.666/93, junto ao Setor de Cadastro para os fins de substituição da documentação 

exigida pelo Certificado de Registro Cadastral, o cadastramento não é obrigatório para 

participação do certame.  

 

4. DAS CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO 

CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas: 

 

 do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos; 

 

 que atendam as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

4.2. É vedada a participação de empresa: 

 

 Concordatária, em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 

de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 

 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 

processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo 

Único da Lei Federal 8.666/93; 

 

 Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 

 

 Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação empresas cujo sócios 

administradores e/ou único dono tenham algum vínculo direito com a 
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Administração Pública Municipal de Irupi/ES, seja a título de efetivação ou até 

mesmo contratação; 

 

  Não poderão se beneficiar do regime diferenciado, favorecido e simplificado em 

licitações, concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, previstos na 

Lei Complementar nº 123/2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das 

exclusões relacionadas no art. 3º, parágrafo 4º da referida Lei. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 

 

5.1. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira por 

um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 

devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento 

de identidade ou outro equivalente; 

 

5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e 

lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente; 

 

5.2.1. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade 

empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

5.3. Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

preceitua o inciso VII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002; 

 

5.4. Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igual 

forma, que mais de uma empresa indique o mesmo representante; 
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5.5. A Pregoeira deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias 

reprográficas de quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda 

documentação mencionada nos itens acima deverá ser apresentada em via a ser 

disponibilizada de forma definitiva a Prefeitura de Irupi, sob pena de não 

credenciamento; 

 

5.6. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto a Pregoeira no 

momento do credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares; 

 

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

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

seguinte; 

 

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

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

efeitos, os termos de sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar 

qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos; 

 

5.9. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 

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

competente ou pela Pregoeira (ou servidor especialmente designado para tal); 

 

5.10. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem 

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

representante legal da empresa, afirmando que atende todas as exigências de 

habilitação constante no presente edital;  

 

5.11. As declarações que atende as exigências de habilitação e que fará uso dos 

benefícios de micro empresa e empresa de pequeno porte poderão ser lavradas no 

momento do credenciamento pelo representante legal da empresa. 
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6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 

 

6.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 

apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes, 

devidamente, fechados e rubricados no fecho e atender aos seguintes requisitos: 

 

a) Envelope A: Proposta de Preços 

b) Envelope B: composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital. 

 

6.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes 

dizeres: 

 

Envelope A - Proposta de Preços 

A Prefeitura Municipal de Irupi-ES  

Rua Jalma Gomes de Freitas, nº 151, Centro, Irupi-ES      

Pregão Presencial nº 045/2018 

Proposta 

 

Envelope B - Documentos de Habilitação 

A Prefeitura Municipal de Irupi-ES  

Rua Jalma Gomes de Freitas, nº 151, Centro, Irupi-ES      

Pregão Presencial nº 045/2018 

Habilitação 

 

6.2 Na Proposta de Preços deverão conter especificação do objeto, rigorosamente de 

acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo 

propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

 

6.2.1. Ser apresentada conforme formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Irupi, (modelo de proposta) deste edital, ou em formulário próprio contendo as 

mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, 

em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 

constando o preço de cada item e valor total de cada item, expresso em reais (R$), 
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com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, 

conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 

 

6.2.2 Indicar nome ou razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ 

do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 

endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se 

houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, os 

dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação, 

além dos seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária; 

 

6.2.2.1. As informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a 

ocorrer alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas a Prefeitura 

de Irupi, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital. 

 

6.2.3. A Proposta de preços deve apresentar preços completos, computando todos os 

custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os 

impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 

seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta; 

 

6.2.4. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, 

esse prazo será considerado como tal. Constar marca e descrição do(s) objeto(s), 

conforme modelo em anexo – Anexo II; 

 

6.2.5. Ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da 

Planilha de Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), 

tanto em algarismos e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele 

em caso de divergência; 

 

6.2.5.1. Considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o Item. 
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6.2.6. Constar preço por item e valor total, em caso de divergência entre os valores 

unitários e totais serão considerados os primeiros; 

 

6.2.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto; 

 

6.2.8. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital; 

 

6.2.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto 

ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em 

modificação dos termos originais ofertados; 

 

6.2.10. Especificação clara e completa de todos os itens oferecidos, obedecida a 

mesma ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

 

6.2.11. Todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta 

incluem todos os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, 

encargos sociais e demais obrigações necessárias e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 

6.2.11.1. A falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço toda e 

quaisquer despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto 

deste Edital e seus Anexos. 

 

6.2.12. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, 

apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos 

consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado; 
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6.2.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

 

6.2.14. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 

propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus 

anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal 

mencionada no preâmbulo deste edital. 

 

7 - DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

HABILITAÇÃO: 

 

7.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital; 

 

7.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e 

as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos 

e numerados de 01 e 02 na forma acima especificada. 

 

7.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de 

cada licitante, deverá entregar a Pregoeira fora dos envelopes, declaração da licitante, 

comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a 

existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e de que cumpre os 

requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital, o Credenciamento e a 

comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

emitida pelo Contador da Empresa (para as licitantes que assim se enquadrarem), para 

a empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme Anexo; 

 

7.2.1.1. Na assinatura do contrato os vencedores que fizerem uso das vantagens das 

Leis Complementares nº. 123/2006 e 147/2014 deverão apresentar documentos de 

comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte; 
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7.2.2. A falta de Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de 

Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 

“7.2.1.1” deste edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime 

diferenciado garantido pelas Leis Complementares 123/06 e 147/14, mesmo que seja 

declarada vencedora. 

 

7.3. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, 

deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e 

fornecerá o objeto da presente licitação; 

 

7.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se 

fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das 

propostas de preço. 

 

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

8.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 

conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

 

8.2 - A Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 

 

8.2.1 cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 

empresa individual; 

 

8.2.2 registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

8.2.3 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

8.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 
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8.2.5 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 exigir; 

 

8.2.6 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

 

8.2.7 Os documentos quando apresentados no credenciamento ficam dispensados de 

serem apresentados novamente na Habilitação Jurídica. 

 

8.3. A Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 

 

8.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 

licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 

 

8.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

da Dívida Ativa da União, Receita Federal e Regularidade Junto ao INSS); 

 

8.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da 

sede da licitante; 

 

8.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

8.3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço) demonstrando situação regular; 

 

8.3.6. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) 

anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, 

conforme modelo do anexo deste edital; 

 

8.3.7. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 

da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, se enquadrando em 
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Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME), deverá apresentar 

declaração previamente; 

 

8.3.8. Declaração de inexistência de fato impeditivo e que cumpre todos os requisitos 

habilitatórios da participação na licitação, devendo, esta declaração ser apresentada no momento do 

credenciamento; 

 

8.3.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei Federal nº 12.440/11 de 

07 de Julho de 2011. 

 

8.4. A Documentação Relativa à Habilitação Econômico-Financeira: 

 

8.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) 

dias anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo 

de validade. 

 

8.5. Qualificação Técnica 

 

8.5.1. Comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade técnica, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando que a empresa licitante 

desempenhou ou vem desempenhando atividades pertinente e compatível com o objeto 

licitado, conforme descrição abaixo: 

 

8.5.1.1. Prestação de serviços de orientações e monitoramento quanto aos projetos e 

programas do MEC, FNDE, e outros na área de educação, tais como: INCLUSÃO 

DIGITAL, PRÓ-INFO, PETE, PDDE - PDE (Escola, Estrutura e Qualidade, Novo Mais 

Educação, Água, Campo), PDDE INTERATIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHOS DA 

ESCOLA, TRANSCOLAR RURAL, SIGARP, SIGA, SIGPC, SIGECON, SAPENET, FORMAÇÃO 

PELA ESCOLA, MAIS ALFABETIZAÇAO, SIMEC (Módulo emenda, PAR, etc); SIMEC - 

OBRAS 2.0 (E. I. Manutenção, Sispacto, PSE, Monitoramento de obras), PNATE e PNLD. 
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8.5.2. Declaração formal que dispõe de pessoal técnico adequado para cumprimento do 

objeto do Edital, bem como terá disponibilidade para as visitas "in loco", conforme 

estipuladas no anexo II e Termo de Referência; 

 

8.5.3. Declaração que possui disponibilidade de profissional para acompanhar 

representantes do Município dentro e fora do Estado do Espírito Santo, quando 

solicitado. 

 

8.6. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

8.6.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa 

ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº. 123/06, serão 

observado o seguinte: 

 

8.6.2. Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as 

propostas apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais 

ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada 

por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar; 

 

8.6.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 

oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos após a notificação por parte da Pregoeira, sob pena de preclusão; 

 

8.6.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do item anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

8.6.5. No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e 

empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto no item “8.6.2”, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta; 
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8.6.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item “8.6.2”, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

8.6.7. Efetuados os procedimentos previstos no item “8.6.2” e “8.6.3” deste Edital, e 

sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a 

abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante; 

 

8.6.8. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 

estabelecido neste edital, serão inabilitadas; 

 

8.6.9. As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 

está apresente alguma restrição; 

 

8.6.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro 

empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso 

apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a 

devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa; 

 

8.6.11. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação; 

 

8.6.12. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria 

Pregoeira, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, 

e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de 
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recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos 

procedimentais; 

 

8.6.13. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, a Pregoeira examinará a 

oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 

licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a 

ela adjudicado o objeto do certame, pela Pregoeira;  

 

8.6.14. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 

licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 

apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 

habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo 

Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) 

licitante(s) ainda presente(s) à sessão; 

 

8.6.15. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 

declaradas vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, 

até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora, após esse fato, 

ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas, findo esse 

prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos; 

 

8.6.16. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de 

sua interposição, será feita pela Pregoeira a adjudicação do objeto da licitação à 

licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade 

Competente da Prefeitura Municipal de Irupi, para homologação do certame e decisão 

quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão 

encaminhados à para autoridade competente para julgamento do recurso, e em caso 

do não provimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, 

homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
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8.7. JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APLICAÇÃO DA LEI 147/14, QUANTO A 

EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A antiga redação do artigo 48, inciso I, do Estatuto Nacional da ME e EPP, 

permitia a Administração Pública quando da montagem do edital optar pela 

exclusividade na participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 

itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); inciso 

este que foi alterado pela Lei Complementar n. 147/14 que determinou a participação 

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), retirando assim a possibilidade 

de opção por parte da Administração Pública Municipal. 

 

Necessário ressaltar, que com a Lei Complementar n. 147/14, apesar da 

exclusão da opção por parte da Administração Pública Municipal em não adotar o 

regime de exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte nos itens 

de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), permitiu em 

seu art. 49 e incisos circunstâncias que justificam o afastamento da exigência do art. 

48 e incisos. 

 

Nesse sentido, o entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União 

no acórdão nº 2957/2012: 

 

“(...)Adotada a premissa de que o decreto não pode ir além da lei, e que, 

portanto, cabe à Administração decidir, em cada caso, se a licitação será, ou 

não, exclusivamente reservada à participação daquelas empresas, segue-se a 

consequência de que tal opção há de ancorar-se em fundadas razões, ou seja, 

deverá a Administração explicitar os respectivos motivos determinantes, se 

entender de afastar a exclusividade.  

É que, sendo o tratamento diferenciado, como é, resultante de expressa política 

pública constitucional (CR/88, art. 170, IX), deve a Administração esclarecer os 

motivos pelos quais decidiu que determinada licitação, cujo objeto se contenha 

no limite legal fixado (R$ 80.000,00), não será exclusiva para pequenas e 

microempresas. Entrevê-se que o legislador complementar entendeu ser 

possível valer-se do poder de compra do estado para fomentar o 

desenvolvimento dos pequenos empreendedores, admitida a discrição 

administrativa em face de circunstâncias que lhe cumpre esclarecer no caso 
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concreto. Em outras palavras, a regra é a exclusividade, quando se cuidar de 

licitação de valor estimado em até R$ 80.000,00 - assim se interpreta o “dever” 

posto no decreto, mas há exceções, desde que fundadas em motivos relevantes, 

que cumpre à Administração evidenciar em cada caso”.  

 

A par do exposto, é de bom alvitre trazer à baila as exceções ao disposto 

no art. 48 da Lei Complementar n. 123/06 alterada pela Lei Complementar n. 147/14: 

 

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 

quando: 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;” 

 

Por fim, cumpre anotar que adotar no presente certame a exclusividade 

destinada a microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) certamente trará prejuízo a 

Administração Pública Municipal, vez que a maior parte dos licitantes envolvidos em 

licitações cujo objeto se assemelham ao ora licitado se enquadram em grandes 

empresas e não em empresas de pequeno porte ou microempresa, trazendo assim 

evidente prejuízo a competitividade do certame e por via reflexa aumentando o preço 

do objeto a ser licitado, onerando em muito os cofres públicos do Município. 

 

8.8. Disposições Gerais da Habilitação 

 

8.8.1. Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pela Pregoeira ou 

servidor designado para tal, neste último caso os originais deverão ser apresentados 

quando da abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua autenticidade;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47
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8.8.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida 

em lei, e também serão verificados por servidores do Município de Irupi - ES nos sítios 

oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação; 

 

8.8.3. Em caso de omissão, a Pregoeira admitirá como válidos os documentos 

emitidos a menos de 90 (noventa) dias de sua apresentação, não se enquadrando no 

prazo de que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada; 

 

8.8.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de Irupi e 

substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC, 

devendo obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal; 

 

8.8.5. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Município 

de Irupi - ES e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de 

atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como 

Declaração de representante do licitante em original.  

 

9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

9.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de 

todas as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir 

ao ato, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 

documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega 

por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 

licitantes: 

 

9.2. O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos 

pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento particular de 

procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa 

proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada ou cópia acompanhada do 

original do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última 

alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer 

direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
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9.3. Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação, devidamente 

identificados e lacrados; 

 

9.4. A Declaração que atende as condições de habilitação; 

 

9.5. Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme modelo constante deste 

edital. 

 

9.6. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, a 

Pregoeira comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 

admitidas novas licitantes ao certame; 

 

9.7. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira 

concluirá o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das 

licitantes, tal como previsto neste edital; 

 

9.8. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura 

dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 

suas folhas; 

 

9.9. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

 

10 - JULGAMENTO 

 

10.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das 

propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério 

do menor preço por Item. 

 

10.1.1. A Pregoeira procederá à abertura do Envelope n°. 01 – Proposta, julgando-as 

e classificando-as pelo menor preço; 
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10.1.2. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a 

consulta de preços; podendo assim proceder mediante autorização da Pregoeira. 

Agindo de outra forma ou se estiver ausente da sala de licitações seja qual for o 

motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para 

aquele item. 

 

10.1.2.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de 

negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido 

na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na 

pesquisa de mercado; 

 

10.1.2.2. Fora das situações elencadas nas cláusulas “10.1.2” e “10.1.2.1”, não será 

permitido aos representantes das empresas licitantes o uso do celular, principalmente 

para fins pessoais; 

 

10.1.2.3. Caso os representantes das empresas licitantes insistam na utilização do 

aparelho celular fora das situações elencadas na cláusulas acima, este(s) será(ão) 

convidados a se retiraram da sala onde será realização a sessão licitatória, estando 

portando impedidos de participarem do certame. 

 

10.1.2.4. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos 

documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 

classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências 

constantes do presente Edital. 

 

10.2.  Etapa de Classificação de Preços: 

 

10.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes; 

 

10.2.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes 

apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação 

e os respectivos valores ofertados; 
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10.2.3. A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, 

de todas as licitantes; 

 

10.2.4. A Pregoeira classificará a proposta de menor preço para cada item, e aquelas 

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em 

até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores 

participem dos lances verbais; 

 

10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores 

propostas acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais; 

 

10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 

propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde a 

Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço; 

 

10.2.7. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 

lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta 

escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 

decrescente de valor; 

 

10.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva 

e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item, e a 

documentação de habilitação será aberta após a realização de lances de todos os itens 

previstos neste edital; 

 

10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando 

convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores 

de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada 

para classificação, na final da etapa competitiva; 
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10.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

 

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a 

Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, 

decidindo motivada e expressamente a respeito; 

 

10.2.12. Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital; 

 

10.2.13. Nas situações previstas nos subitens “10.2.9” e “10.2.12”, a Pregoeira 

poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o 

melhor preço para a administração; 

 

10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente ás sanções administrativas constantes deste Edital; 

 

10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos produtos 

condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos 

neste Pregão; 

 

10.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, 

qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais 

no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;  
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11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do 

objeto da licitação pela a Pregoeira à licitante vencedora; 

 

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

de aproveitamento; 

 

11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na Prefeitura municipal de Irupi, na Rua Jalmas Gomes de Freitas, nº. 

151 – Centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação; 

 

11.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo a Pregoeira, que 

consultará as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e 

declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do 

término da sessão; 

 

11.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 

 

12 – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

12.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e 

a licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preço e futuro 

Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na 

legislação vigente e na proposta do licitante vencedor; 

 

12.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de 

Registro de Preço, que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

consecutivos, contados a partir da convocação; 

 

12.3. O prazo estipulado no subitem “12.2” poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura; 
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12.4. A Pregoeira poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preço 

ou Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim 

sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor; 

 

12.5. O prazo do registro de preço será de doze meses da data da assinatura, 

podendo ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 

8.666/93. 

 

13 -  PREÇO E DO REAJUSTE 

 

13.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste 

edital, fixo e irreajustável; 

 

13.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea 

“d” da Lei 8.666/93; 

 

13.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá 

solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Irupi, devidamente acompanhada de 

documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será 

encaminhado à controladoria e a assessoria jurídica do Município para o devido 

parecer. 

 

14. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

 

14.1. AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da presente 

licitação correrão à conta do orçamento próprio da Secretaria Municipal de Educação 

de Irupi/ES neste ano de 2018. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

070001.1212200012.006.33.90.39 Ficha 

154 

Secretaria Municipal de Educação – Manutenção de Serviços 

Administrativos Gerais – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica 

 

15. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

15.1. A execução do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante ordem de 

execução emitida pelo Setor de Compras e Almoxarifado ou ordenador da despesa, 

contados a partir da assinatura do recebimento da mesma, devendo a execução dos 

serviços licitados ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

ordem de execução, não ocorrendo a execução do objeto, o executor deverá se 

justificar perante ao Município que poderá dar um prazo máximo de 24h (vinte e 

quatro horas) para que se proceda à execução do objeto; 

 
15.2. Ao Município é reservado o direito de não aceitar o objeto licitado que não 

estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a reposição dos mesmos; 

 

15.3. Além da execução do objeto licitado no local designado pelo Município, deverá 

(ão) a(s) licitante(s) vencedora(s) também se responsabilizar integralmente pelos 

eventuais danos causados ao mesmo no transporte e descarga; 

 

15.4. A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão 

de, no mínimo, 03 (três) membros), na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 

8.666/93) responsável pelo acompanhamento da execução do objeto licitado, que 

comprovará a adequação do objeto aos termos deste contrato e pela atestação 

provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 05 (cinco) dias consecutivos; 

 

15.5. O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas na execução do objeto licitado ou até mesmo 

que seja refeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir 

do recebimento daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos 

artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 
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16 – SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA EMPRESA LICITANTE VENCEDORA 

I) Prestar orientações e monitoramento quanto aos projetos e programas do MEC, 

FNDE, e outros na área de educação, tais como: INCLUSÃO DIGITAL, PRÓ-INFO, PETE, 

PDDE - PDE (Escola, Estrutura e Qualidade, Novo Mais Educação, Água, Campo], PDDE 

INTERATIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHOS DA ESCOLA, TRANSCOLAR RURAL, SIGARP, 

SIGA, SIGPC, SIGECON, SAPENET, FORMAÇÃO PELA ESCOLA, MAIS ALFABETIZAÇAO, 

SIMEC (Módulo emenda, PAR, etc.]; SIMEC - OBRAS 2.0 (E. I. Manutenção, Sispacto, 

PSE, Monitoramento de obras], PNAT e PNLD; 

II) Prestar orientações e acompanhamento diário/semanal das propostas pelos 

sistemas e programas, solucionando as pendências que porventura surgirem; 

III) Orientar e monitorar a vigência dos convênios e contratos de repasse, oriundos 

ou não de transferências voluntárias, emendas parlamentares ou obrigatórias, para 

possível prorrogação, caso necessário; 

IV) Acompanhamento das obras (assessorando equipe de engenharia) e entrega de 

equipamentos oriundos de convênios no âmbito dessa secretaria; 

V) Orientar e auxiliar na Prestação de Contas de Convênios já encerrados, em 

andamento e a serem firmados, no âmbito da Secretária Municipal de Educação. 

 

17 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES QUANTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

I) A prestação de serviços incluem o deslocamento de no mínimo 02 (dois) 

profissionais (técnico) até o Município de Irupi, para visita, no mínimo, 01 (um) dia 

por semana, na Secretaria Municipal de Educação, bem como orientação on Une 

durante toda vigência contratual; 
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II) As orientações e sugestões à secretaria municipal poderão ser enviadas via 

telefone e e-mail, ou qualquer meio eletrônico ou repassadas pessoalmente durante as 

visitas; 

III) Não haverá carga horária mínima estipulada, porém as visitas são 

imprescindíveis e todos os itens do objeto devem ser cumpridos sem prejuízo aos 

interesses do Município; 

 

18. CONTROLE DO FORNECIMENTO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos 

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na 

forma dos arts. 67 e 73, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

A execução das obrigações integrantes deste contrato será fiscalizada por 

este órgão público, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação 

geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, objetivando garantir 

sua qualidade e conformidade com o objeto deste, nos termos do art. 67, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 

com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

 

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento 

da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no § 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências 
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necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 

competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º, do artigo 67, da 

Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

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 

Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

Fica estabelecido que a Secretária Municipal de Saúde será responsável 

pelo acompanhamento da entrega e execução do objeto do contrato. 

 

19. INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO 

 

Fica desde já indicada a Sra. Roseane Auxiliadora Fernandes de Freitas, 

servidora pública desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

para ocupar o cargo de fiscal de contrato no presente processo, bem como a Sra. 

Fabrícia Eler Ramos, servidora pública desta municipalidade, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação para ocupar o cargo de gestora de contrato no presente 

processo. Ambos ficam desde já cientes de suas responsabilidades e obrigações para 

com este Município, devendo agirem em estrito cumprimento da legalidade e sempre 

se pautando pela moralidade e transparência em suas ações, devendo sempre que 

ocorrer irregularidades na execução do presente objeto por parte da empresa licitante 

vencedora informar a Autoridade Máxima Municipal afim de que a mesma tome as 

medidas cabíveis para sanar tal irregularidade. 

 

20. DO PAGAMENTO: 

 

20.1. O(s) pagamento(s) será(ao) efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega 

das apólices mediante a emissão de Notas Fiscais e boletos bancários 

correspondentes, que será(ao) encaminhado(s) para processamento e pagamento. 
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20.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 

papel timbrado da empresa informando a Agência e o número da Conta a ser 

depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar 

o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

 

20.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 

20.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 

habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

21.1. São obrigações da Contratante: 

 

a) executar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

prestados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento; 

 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas na execução do serviço licitado, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação 

do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
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f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo 

não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 

preços registrados em Ata. 

 

21.2. São obrigações da Contratada: 

 

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda; 

 

b) efetuar a execução do objeto licitado em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

c) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no 

Edital. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar 

conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele 

ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso; 

 

d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 

 

e) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 



Página 31 de 73 

 

 

 
 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 
Telefax: (28)3548-1212 – E-mail: cpl.irupi@gmail.com 

 

 

f) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega dos serviços, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

g) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

h) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

22. DAS PENALIDADES: 

 

22.1. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos 

compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da Administração Pública 

Municipal, as seguintes penalidades: 

 

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das 

demais cominações legais; 

 

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 

do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades 

referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento 

equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de 
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recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 

10(dez) dias contados da data de sua convocação; 

 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 

 

III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento 

não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

 

c) Advertência; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração. 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a Administração Pública Municipal; 

 

f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas 

juntamente com a da alínea “b”. 

 

22.2. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada direito 

ao contraditório e a ampla defesa; 

 

22.3. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração Pública ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

 

23.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 

acordo com os prazos do art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no 

subitem “11.4” deste edital, cabendo ao pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo 
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de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo Fone (28) 

3548-1212; 

 

23.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

respectivos prazos legais; 

 

23.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

24. DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 

24.1. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte 

do futuro contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no 

presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na 

Nota de Empenho; 

 

24.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro à preferência de contratação em igualdade de condições; 

 

24.3. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 

cadastro não estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar 

novas certidões com datas atualizadas; 

 

24.4. A licitante vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do 

recebimento da convocação para assinatura do Contrato, para comparecer na sede da 

Prefeitura a fim de assinar o respectivo documento. 

 

25. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

25.1. A Lei Federal n9. 8.666/93 estabelece em seu art. 57 as regras relativas à 

fixação dos prazos contratuais, as quais deverão ser fixadas no instrumento 
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convocatório (edital) e reproduzidas no respectivo contrato. Assim, o contrato que 

vier a ser assinado terá vigência de (12) doze meses, contados a partir da data de 

sua assinatura. 

 

26. DO CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO. 

 

26.1. O Executor terá o seu contrato cancelado: 

 

26.1.1. A pedido, quando: 

 

26.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do contrato, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

 

26.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 

material/equipamento. 

 

26.1.2. Por iniciativa do Município, quando: 

 

26.1.2.1. O Executor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 

 

26.1.2.2. O Executor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação por 

razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

 

26.1.2.3. O Executor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, 

os pedidos decorrentes do Contrato; 

 

26.1.2.4. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas no Contrato, ou nos pedidos dela decorrentes. 
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26.2. O cancelamento do Pregão Presencial, nas hipóteses acima previstas, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 

autoridade competente do Município. 

27 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos 

e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação; 

27.2. O desatendimento de exigências formais, importará no afastamento da licitante 

do certame, exceto quando sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as 

exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste 

pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 

mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação; 

27.3. É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo; 

27.4.  Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste 

Edital, e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à 

contratação; 

27.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal na Prefeitura Municipal de Irupi, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário; 

27.6. O Prefeito do Município de Irupi, poderá revogar a presente licitação por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por Irupi, de ofício 

ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93; 
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27.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a 

realização do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, 

a alteração não prejudicar a formulação das propostas; 

27.8. Fica eleito o Foro da Comarca do Município da Contratante, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja; 

27.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecido; 

27.10. As sessões de licitação serão transmitidas ao vivo pelo Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de Irupi/ES, e o comparecimento dos representantes legais 

da empresas licitantes ao certame implicará em declaração tácita dos mesmos de 

permissão de vinculação ao direito de imagem nos meios a serem transmitidos pela 

Prefeitura de Irupi; 

27.11. Fica estabelecido que após o início da sessão de licitação não poderão os 

representantes das empresas licitantes fazerem uso do aparelho celular a não ser nas 

hipóteses elencadas neste edital, e mesmo assim, mediante autorização da Pregoeira, 

sob pena de serem convidados a se retiraram da sessão de licitação e 

consequentemente de não participarem do certame; 

27.12. Fica estabelecido também que após o início da sessão de licitação não poderão 

os representantes das empresas licitantes estabelecerem diálogos paralelos com 

outros licitantes, prejudicando assim o andamento da sessão de licitação, sendo 

convidado a se retirar do recinto onde a sessão estará sendo realizada o licitante que 

deixar de cumprir a presente cláusula, e consequentemente estará impedido de 

participar do certame; 

27.13. Todos os trabalhos durante a sessão de licitação serão conduzidos pela 

Pregoeira e sua equipe de apoio, não sendo permitido em momento algum palavras, 

gestos ou atitudes por parte dos representantes das empresas licitantes que venham a 

denegrir a imagem dos servidores públicos condutores do certame em virtude de sua 
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função; podendo a Pregoeira ou qualquer membro da Comissão Permanente de 

Licitação fazer uso da força policial para retirada e condução do representante da 

empresa licitante que assim proceder, incorrendo estes nas penas do art. 331 do 

Código Penal Brasileiro; 

27.14. Fica estabelecido que qualquer documentação exigida neste edital a ser 

entregue pela empresa licitante, seja no momento do credenciamento, seja no 

momento da abertura do envelope de habilitação ou até mesmo no momento da 

abertura da proposta de preços, deverá esta documentação estar devidamente 

assinada e devidamente autenticada, sendo a ausência de assinatura ou até mesmo 

de autenticação, motivo para declaração de sua inexistência no certame, e portanto, 

estando a empresa licitante que assim incorrer nessa situação automaticamente 

descredenciada ou mesmo inabilitada, não lhe alcançando o direito a recurso; 

27.15. A empresa licitante que tenha interesse em participar do certame deverá 

comprovar que fornece ou executa o objeto do certame, através de contrato social 

que traga esta informação, ou do CNAE específico do objeto licitado; competindo a 

Pregoeira o não credenciamento da empresa licitantes que apresentarem as 

documentações aqui informadas trazendo informações de serviços similares ou de 

objetos similares porém não se amoldando ao objeto a ser licitado, não cabendo dessa 

decisão recurso; 

27.16. A sessão de licitação será una e não poderá ser interrompida durante o horário 

de expediente da Prefeitura Municipal de Irupi, devendo os representantes das 

empresas licitantes após o início da sessão de licitação permanecerem no interior da 

sala onde serão realizados os trabalhos, sendo considerada sua saída sem autorização 

da Pregoeira como desistência de participar do certame; 

27.17. Fica determinado que qualquer problema na transmissão ao vivo da sessão de 

licitação deverá ser informado a Pregoeira com antecedência pela Assessoria de 

Comunicação, a fim de que este interrompa o certame e consequentemente remarque 

a sessão de licitação para outra data; 

27.17.1. Caso a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Irupi não 

proceda em conformidade com o descrito na cláusula “27.17”, a Pregoeira deverá 
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informar o ocorrido a Autoridade Máxima Municipal a fim de que este tome as medidas 

cabíveis. 

27.18. Em caso de solicitação de cópia da gravação da sessão de licitação, o pedido 

deverá ser protocolado no rol da Prefeitura e direcionado a Autoridade Máxima 

Municipal a fim de que este decida pela concessão ou não da cópia. 

27.19. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeira; 

27.20. Fazem partes integrantes deste edital: 

 

27.20.1. Anexo I – Descrição do Objeto; 

 

27.20.2. Anexo II – Modelo Padrão de Proposta; 

 

27.20.3. Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação 

e Contratação e de Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação; 

 

27.20.4. Anexo IV - Declaração de não Emprego a Menor de Idade; 

 

27.20.5. Anexo V – Modelo de Credenciamento; 

 

27.20.6. Anexo VI – Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa; 

 

27.20.7. Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço; 

 

27.20.8. Anexo VIII – Minuta de Contrato; 

 

27.20.9. Anexo IX – Termo de Referência. 

 

Prefeitura Municipal de Irupi - ES – 01 de novembro de 2018. 

 

Elisângela Vieira Furtado 

Pregoeira 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

consultoria técnica, para executar, orientar e auxiliar os servidores municipais em 

alocação de recursos, cadastramento de proposta, alimentação de sistema e 

programas e prestação de contas oriundas ou não de convênios ou contratos de 

repasses ou similares, por meio de transferências voluntárias, emendas parlamentares 

ou obrigatórias, firmados ou a serem firmados entre o Município de Irupi/ES e os 

Governos Federal e Estadual, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação pelo 

período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento constante dos anexos I, II e 

Termo de Referência. 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO DO OBJETO 
PREÇO 

UNIT. 
PREÇO TOTAL 

1 12 Meses 

Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de 

consultoria técnica, para executar, 

orientar e auxiliar os servidores 

municipais em alocação de recursos, 

cadastramento de proposta, 

alimentação de sistema e programas e 

prestação de contas oriundas ou não 

de convênios ou contratos de repasses 

ou similares, por meio de 

transferências voluntárias, emendas 

parlamentares ou obrigatórias, 

firmados ou a serem firmados entre o 

Município de Irupi/ES e os Governos 

Federal e Estadual, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação pelo 

período de 12 (doze) meses, conforme 

detalhamento constante dos anexos I, 

II e Termo de Referência. 

 R$ 

4.375,00 

 R$   

52.500,00 

VALOR TOTAL R$52.500,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos 

reais). 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001035/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

consultoria técnica, para executar, orientar e auxiliar os servidores municipais em 

alocação de recursos, cadastramento de proposta, alimentação de sistema e 

programas e prestação de contas oriundas ou não de convênios ou contratos de 

repasses ou similares, por meio de transferências voluntárias, emendas parlamentares 

ou obrigatórias, firmados ou a serem firmados entre o Município de Irupi/ES e os 

Governos Federal e Estadual, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação pelo 

período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento constante dos anexos I, II e 

Termo de Referência. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

Nome Fantasia: ______________________Razão Social: 

_________CNPJ:___________________Endereço:______________Bairro:________

______                Cidade: __________________CEP: _________________ 

Telefone: ________________ Fax: _________Banco: __________________ Nº 

Conta: ______Nº Agência: ________Nome da Agência: __________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

Representante Legal: ______________________________________ 

CPF: ______________________ RG: _________________________ 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO DO OBJETO 
PREÇO 

UNIT. 
PREÇO TOTAL 

1 12 Meses 

Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de 

consultoria técnica, para executar, 

orientar e auxiliar os servidores 

 R$  R$   
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municipais em alocação de recursos, 

cadastramento de proposta, 

alimentação de sistema e programas e 

prestação de contas oriundas ou não 

de convênios ou contratos de repasses 

ou similares, por meio de 

transferências voluntárias, emendas 

parlamentares ou obrigatórias, 

firmados ou a serem firmados entre o 

Município de Irupi/ES e os Governos 

Federal e Estadual, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação pelo 

período de 12 (doze) meses, conforme 

detalhamento constante dos anexos I, 

II e Termo de Referência. 

VALOR TOTAL R$ 

 

Valor Total por extenso: R$ ____________________ 

 

Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, 

que: 

 

 Submete-se a todas as condições do edital de pregão presencial nº 045/2018 e 

seus respectivos anexos; 

 

 Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

 

 A validade da proposta é de 60 dias. 

 

 

______________, _____ de _____________ de 2018. 

 

-Carimbo CNPJ/MF- 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

A empresa (nome do profissional ou da empresa ou do licitante), inscrita 

no CNPJ ou CPF sob o n°________________________, com sede (endereço completo 

da sede da empresa ou do licitante – pessoa física) declara, sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que CUMPRE 

todos os requisitos habilitatórios no Pregão Presencial n° 045/2018 do Município de 

Irupi - ES, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 

 

 

 

____________, ______ de _____________ de 2018. 

 

 

 

 

(Nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 

 (Assinatura) 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001035/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

  

 

...................................................., inscrito no CNPJ n° 

.............................., por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr 

(a).............................., portador (a) da Carteira de Identidade n° 

.............................., e do CPF n° ..................................., DECLARA, para fins do 

dispostos no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de junho de 1993, acrescido Pela Lei n° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 ( dezesseis) 

anos. 

 

Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz ( _ ). 

 

 

 

___________________, ____de ________ de 2018. 

 

 

(Representante Legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001035/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 

 

                                                 CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO 

 

A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº 

____________, com sede à _______________, nº ___, Bairro ________, cidade 

__________, neste ato representada pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação 

completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia 

e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto ao Município de 

Irupi – ES, praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante no 

Processo Licitatório Nº. 001035/2018, na Modalidade Pregão Presencial nº. 045/2018, 

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está em outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 

______________, ___ de _________ de 2018. 

 

(Reconhecer firma) 

 

* Este documento deverá ser apresentado ao Pregoeiro no momento do 

Credenciamento, acompanhado do ato constitutivo e documento de 

identidade. 
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ANEXO VI 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001035/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A Empresa _________________________ CNPJ nº. ____________________, 

Telefone/Fax: (  ) ____________, por intermédio de seu representante legal 

_____________________________________, DECLARA, para os fins do disposto nos 

arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06, ser microempresa/empresa de pequeno 

porte nos termos da legislação vigente. 

 

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma 

infraconstitucional acima mencionada. 

 

____________________, ___ de _________________ de 2018. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 001035/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  045/2018 

CONTRATO Nº. __/2018 

 

 

Pelo presente Instrumento, o Município de Irupi - ES, devidamente inscrito 

no CNPJ sob o nº. 36.403.954/0001-92, com sede na Rua Jalmas Gomes de Freitas 

n°. 151, Centro, nesta cidade de Irupi, Espírito Santo, CEP: 29.398-000 neste ato 

representado pelo Prefeito Carlos Henrique Emerick Storck, brasileiro, casado, incrito 

no CPF sob o nº. 864.421.807-78 e RG n. 682.169 – SSP ES, residente e domiciliado 

na Rua Azelina Machado Fernandes, nº 45 - Bairro Wilson Fernandes - Irupi - ES, 

adiante denominado simplesmente Contratante, e a empresa ________________, 

estabelecida na Rua _____________________________, na cidade de 

________________, Estado de ____________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

__________________ representada neste ato por __________________________, 

inscrito no CPF sob o nº. __________________ e RG ___________________, 

residente e domiciliado na Rua ____________, nº._____, cidade de ______________ 

Estado de _________, daqui por diante denominada simplesmente Contratada, com 

base no Processo de Licitação nº. 001035/2018, Pregão Presencial nº. 045/2018, Ata 

de Registro de Preços nº ___/2018 e de conformidade com a Lei 10.520/02, Lei n.º 

8.666 de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883 de 08.06.94, resolvem firmar o 

presente CONTRATO, observadas as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto deste instrumento é a contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica, para 

executar, orientar e auxiliar os servidores municipais em alocação de recursos, 

cadastramento de proposta, alimentação de sistema e programas e prestação de 
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contas oriundas ou não de convênios ou contratos de repasses ou similares, por meio 

de transferências voluntárias, emendas parlamentares ou obrigatórias, firmados ou a 

serem firmados entre o Município de Irupi/ES e os Governos Federal e Estadual, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação pelo período de 12 (doze) meses, 

conforme detalhamento constante dos anexos I, II e Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:  

2.1. Pela contratação de que trata a cláusula anterior, a contratante se obriga a pagar 

à contratada, o valor total de R$ ____________ (_____________), conforme preços 

registrados na Ata de Registro de Preços nº. ___/2018; 

 

2.2. O preço proposto e aprovado no processo licitatório será, nos termos da proposta 

da contratada, aquele cotado para fornecimento e execução do bem ao Município de 

Irupi/ES, estando incluídos todos os custos direto e indireto requeridos para a entrega 

e execução do mesmo.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

3.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária a seguir:  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

070001.1212200012.006.33.90.39 Ficha 

154 

Secretaria Municipal de Educação – Manutenção de Serviços 

Administrativos Gerais – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica 

 

CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE  

 

4.1. O contrato poderá ser reajustado, visando a adequação aos novos preços de 

mercado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a 

apresentação da proposta, mediante a apresentação da tabela de tarifas vigente no 

município; 
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4.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:  

 

5.1. O(s) pagamento(s) será(ao) efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega 

das apólices mediante a emissão de Notas Fiscais e boletos bancários 

correspondentes, que será(ao) encaminhado(s) para processamento e pagamento. 

 

5.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 

papel timbrado da empresa informando a Agência e o número da Conta a ser 

depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar 

o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

 

5.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 

propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 

fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Se durante o prazo de 

vigência do presente contrato houver necessidade eventual de acréscimos ou 

supressões no objeto, fica a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições da 

proposta da licitação os acréscimos até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do 

valor de contrato, mediante Termo Aditivo Contratual, de acordo com o que preceitua 

o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: 

 

7.1 A Lei Federal n9. 8.666/93 estabelece em seu art. 57 as regras relativas à fixação 

dos prazos contratuais, as quais deverão ser fixadas no instrumento convocatório 



Página 49 de 73 

 

 

 
 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 
Telefax: (28)3548-1212 – E-mail: cpl.irupi@gmail.com 

 

 

(edital) e reproduzidas no respectivo contrato. Assim, o contrato que vier a ser 

assinado terá vigência de (12) doze meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além das obrigações 

resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da contratada: 

 

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda; 

 

b) efetuar a execução do objeto licitado em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

c) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no 

Edital. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar 

conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele 

ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso; 

 

d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 

 

e) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

f) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega dos serviços licitados, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
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g) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

h) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Além das obrigações 

resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da contratante: 

 

a) receber a prestação do serviço no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 

 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

prestados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento; 

 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas na execução do serviço licitado, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação 

do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 



Página 51 de 73 

 

 

 
 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 
Telefax: (28)3548-1212 – E-mail: cpl.irupi@gmail.com 

 

 

g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo 

não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 

preços registrados em Ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS SANÇÕES: 

 

10.1. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos 

compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da Administração Pública 

Municipal, as seguintes penalidades: 

 

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das 

demais cominações legais; 

 

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 

do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades 

referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento 

equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de 

recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 

10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 
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III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento 

não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

 

c) Advertência; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração. 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a Administração Pública Municipal; 

 

f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas 

juntamente com a da alínea “b”. 

 

g) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada 

direito ao contraditório e a ampla defesa.  

 

h) A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração Pública ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 

à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 
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11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONTROLE DA ENTREGA DOS ITENS 

LICITADOS 

 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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. 

 

O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO E 

GESTOR DE CONTRATO - Fica desde já indicada a Sra. Roseane Auxiliadora 

Fernandes de Freitas, servidora pública desta municipalidade, lotado na Secretaria 

Municipal de Educação, para ocupar o cargo de fiscal de contrato no presente 

processo, bem como a Sra. Fabrícia Eler Ramos, servidora pública desta 

municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação para ocupar o cargo de 

gestora de contrato no presente processo. Ambos ficam desde já cientes de suas 

responsabilidades e obrigações para com este Município, devendo agirem em estrito 

cumprimento da legalidade e sempre se pautando pela moralidade e transparência em 

suas ações, devendo sempre que ocorrer irregularidades na execução do presente 

objeto por parte da empresa licitante vencedora informar a Autoridade Máxima 

Municipal afim de que a mesma tome as medidas cabíveis para sanar tal 

irregularidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. O presente Contrato será publicado, em resumo, no Mural desta Prefeitura, e na 

Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei 

nº 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

15.1 - Aos casos omissos neste Contrato serão aplicadas as disposições da Lei Federal 

nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores e demais legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: 

 

16.1 As partes contratantes elegem o Foro da comarca da contratante, como sendo o 

competente para qualquer demanda que se verse sobre o presente Contrato, 

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais especial que seja. E por 

estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias igual teor 

e forma, e para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes contratantes e duas 

testemunhas abaixo indicadas. 

 



Página 55 de 73 

 

 

 
 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 
Telefax: (28)3548-1212 – E-mail: cpl.irupi@gmail.com 

 

 

Irupi- ES, ____de______________ de 2018. 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:      NOME: 

CPF:       CPF: 
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ANEXO VIII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - INTRODUÇÃO 

O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos 

essenciais para a Comissão Permanente de Licitação e/ou Pregoeiro Oficial, para 

elaborar o ato convocatório e a formalização do processo administrativo de licitação. 

No Termo de Referência, os requisitantes apresentam sugestões básicas 

sobre os procedimentos administrativos mais comuns nas licitações públicas 

municipais. 0 atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência 

evitará equívocos nas compras, serviços e contratações futuras, bem como a 

obediência aos ditames da Lei nQ. 8.666/93, Lei ns 10.520/2002 e Lei nQ 123/2006 e 

demais legislações vigentes. 

Este documento tem como finalidade direcionar o posicionamento da CPL 

e/ou Pregoeiro Oficial sobre questões relacionadas com as formalizações e controles 

dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia da sua pretensão. O 

Termo de Referência reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que 

disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a Lei 

Complementar n2.101, de 04 de maio de 2000. 

As sugestões e solicitações constantes do Termo de Referência são de 

responsabilidades do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte da CPL ou 

do Pregoeiro Oficial na elaboração do Ato Convocatório, poderá não atender 

plenamente o objeto pretendido. 

O Termo de Referência deverá fazer parte do processo licitatório e estar à 

disposição dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de Referência define, 

detalha e justifica a contratação de forma precisa, bem como os critérios 
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para aceitação dos serviços, a estrutura de custos, os deveres do contratado, 

os procedimentos de fiscalização, prazo de execução do contrato, 

penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL ou Pregoeiro Oficial. 

Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas 

informações, devendo integrar o Edital ou estar à disposição do licitante para 

consulta no bojo do processo licitatório. 

2 - OBJETO 

 

O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA 

TÉCNICA, PARA EXECUTAR, ORIENTAR   E   AUXILIAR   OS   SERVIDORES   

MUNICIPAIS    EM   ALOCAÇÃO    DE    RECURSOS, CADASTRAMENTO DE PROPOSTA, 

ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIUNDAS 

OU NÃO DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES OU SIMILARES, POR MEIO 

DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, EMENDAS PARLAMENTARES OU 

OBRIGATÓRIAS, FIRMADOS OU A SEREM FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE 

IRUPI E OS GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 

detalhamento constante dos Anexos I, II e as condições constantes desse 

Termo de Referência, que fazem parte integrante do presente Termo. 

3 - JUSTIFICATIVA 

A contratação de uma Consultoria tem como finalidade primordial auxiliar e 

orientar os servidores para atender ao contido na legislação Federal e Estadual, para a 

execução de Programas, Sistemas, Projetos e atividades de interesse deste Município, 

bem como alocação que envolva as transferências voluntárias, emendas 

parlamentares e obrigatórias de recursos financeiros, através de Convênios, Contratos 

de Repasse, Termos de Cooperação, Termos de Responsabilidade, Termos de Ajuste, 
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Termos e Adesão e instrumentos similares, bem como, quando na elaboração e 

encaminhamento da prestação de contas dos recursos que forem repassados por 

quaisquer dos instrumentos acima mencionados ao Município de Irupi - ES, no âmbito 

da Secretaria Municipal de Educação. 

Também, tem com o papel principal, além de orientar e auxiliar os 

servidores, o de executar os serviços enquanto a utilização dos recursos, 

cadastramento de propostas, alimentação de sistemas e programas e prestação de 

contas de convênios e contratos de repasse, originários de transferências acima 

mencionadas, dentre outros, firmados e a serem firmados entre o Município de Irupi e 

os Governos Federal e Estadual, para o exercício de 2018/2019, no âmbito da 

Secretaria de Educação. 

Avaliando que nos últimos anos, o nosso país e o mundo viu sua economia 

mergulhar em uma forte resseção que esta longe de findar-se, onde, quase nenhum 

setor da economia conseguiu escapar da crise e os resultados ruins se tornam 

palpáveis diante da queda de arrecadação do setor público. 

É notável que o Município de Irupi, assim como todos os municípios deste 

país, enfrenta uma inesperada crise financeira, o que nos motiva a buscar novas 

soluções para os nossos problemas de investimentos e até mesmo de custeio. 

Considerando que a arrecadação dos municípios vem caindo de maneira 

célere, impedindo que os investimentos sejam feitos com recursos próprios, coube à 

maioria dos municípios com menos de 50.000 habitantes, buscar formas de captação 

de recursos junto aos governos estadual e federal, além da inciativa privada, para 

que as obras, aquisição de equipamentos e investimento em geral e até mesmo de 

custeio sejam conquistados, já que com recursos próprios seria em uma visão 

humana, inviável. 
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Embora o Município de Irupi, ES em anos anteriores, ter sido detentor de 

uma considerável receita advinda de sua economia local, nestes últimos anos, vem 

sofrendo drasticamente com a queda da receita, o que esta inviabilizando a 

realizações de obras e investimentos com recursos próprios, sendo, contudo, 

necessário trilhar novos caminhos em busca de um aumento para nossa arrecadação, 

com o fito de alavancar o desenvolvimento local. 

Lado outro, apesar do Município de Irupi ter firmando alguns convênios 

com os governos federal e estadual nos anos anteriores, foram devolvidos ou 

perdidos diversos recursos por escassez de material humano com conhecimento 

especifico dos sistemas e programas desses entes federados, para captação de 

recursos advindo desses convênios e outros repasses voluntários e de emendas 

parlamentares, principalmente, no âmbito do MEC/FNDE. 

É cediço, que se encontra aberto diversos sistemas e programas, para 

cadastramento de propostas e adesões, com o fito de angariar recursos e firmar 

convênios, inclusive os de emendas parlamentares, no âmbito Estadual e Federal, 

bem como, necessitamos de alimentar os sistemas do FNDE/MEC, com diagnósticos, 

planejamento, prorrogação de prazo de vigência de contratos, subações, adesões a 

atas de registro de preços, formalização de processos, acompanhamento de vigência 

de termo de compromissos, prestações de contas no PDDE, PNAT, PNAE dentre 

outros. 

Entretanto, constata-se que a Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Irupi, necessita desse auxilio e orientação, através de uma consultoria 

nessa área para aperfeiçoar seus conhecimentos, haja vista que, nossos servidores 

não estão aptos a desenvolver essas atividades de maneira eficaz, o que com certeza 

irá consolidar e aumentar a arrecadação municipal, o que abarcará muitos benefícios 

para os nossos munícipes. 

Assim sendo, necessário faz a contratação de empresa para prestação de 

serviços na área de consultoria técnica, para execução, auxilio e orientação dos 
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servidores da Secretaria de Educação na área de captação de recursos estaduais e 

federais, prestação de contas, inclusive alimentação dos sistemas e programas 

mencionado alhures, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. 

Todavia, justifica-se a solicitação, pois a contratação desse serviço é de 

essencial importância para o Município de Irupi e a Secretaria de Educação, onde, com 

a consultoria, auxiliando os servidores nessa área, com certeza iremos buscar juntos 

aos órgãos estaduais e federais, vários recursos para realização de investimentos, tais 

como: execução de obras, aquisição de equipamentos, dentre outros. Ademais, a 

contratação referenciada dará maior agilidade na elaboração das propostas e ao 

mesmo tempo, capacitará os servidores municipais, para que vários projetos se 

concretizem, o que com certeza ensejará benefícios para o nosso povo. 

4 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE SUGERIDA 

As legislações básicas a ser definida como fundamentações para a 

realização do procedimento licitatório são: Lei Federal nQ. 10.520/02, Lei Federal n-. 

8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar nQ. 123/2006 e alterações 

posteriores e Lei Complementar n-101/00. 

Ressalta-se que os atos convocatórios deverão ser publicados de forma 

resumida [extrato), contendo a indicação do local onde os interessados poderão obter 

o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação. 

Da mesma forma, deverá ser observado que na contagem dos prazos será 

excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e considerará apenas os dias de 

expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal ri2. 8.666/93. Só 

se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade 

promotora da licitação. 

A Lei 8.666/93 prevê cinco modalidades de licitação, conforme disposto em 

seu artigo 22, quais sejam: concorrência, tomada de preços, convite, concurso 
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e leilão, sendo, contidos no dispositivo dos cincos primeiros parágrafos, a definição 

de cada uma dessas modalidades. Além disso, a Lei n° 10.520/2012 criou a 

modalidade de Pregão, podendo, todavia o mesmo ser presencial ou 

eletrônico. 

Figurando como a mais singular das modalidades licitatórias para o 

presente caso, devidamente normatizada pela Lei 10.520/2002, o Pregão é uma das 

modalidades mais utilizadas pelos órgãos públicos para a contratação de serviços 

comuns, além de visar dar maior celeridade processual, pois, suas exigências são 

menos burocráticas e seu prazo de publicação é um dos menores dentre outras 

modalidades, é considerado um dos procedimentos licitatórios que visam maior busca 

da proposta mais vantajosa para a administração. 

Assim sendo, verificando a necessidade de uma maior rapidez na 

contratação ora almejada, uma vez que necessitamos com urgência dos serviços, 

sugerimos seja efetuado a contratação dos serviços através de regular processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial. do tipo menor preço, sob regime de 

execução indireta, por empreitada por global, com busca da proposta mais 

vantajosa para o município, valendo ressaltar, entretanto, que a vantajosidade 

propalada, alia preço e qualidade dos serviços. Considerando, para tanto, as 

disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as previstas no art. 4Q, Inciso VIII, IX 

e X. 

6 - INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Nos termos dos artigos 14 e 38 da Lei Federal n9. 8.666/93 deverá ser 

comprovada a existência dos recursos orçamentários para o pagamento da despesa, 

sob pena de nulidade do ato, devendo constar os códigos e os valores orçamentários 

disponíveis. Será necessária a indicação da fonte de recursos que será utilizada para o 

pagamento das despesas decorrentes da contratação. A informação dos recursos 
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orçamentários deve especificar se a despesa está devidamente prevista no Orçamento 

Municipal do Exercício de 2018. 

Os recurso financeiros para cobertura das despesas da contratação 

correrão por conta de recursos próprio do Município, consignados no orçamento da 

Secretaria Municipal de Educação, com dotação orçamentária prevista na Lei 

Orçamentária Anual, conforme discriminado abaixo. Secretaria Municipal de Educação 

070001.1236100022.010.33.90.39. 

7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Sugerimos que, para que sejam consideradas habilitadas a contratar com 

o Município, as empresas apresentem no mínimo os Documentos relativos à 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação econômico-

financeira e Qualificação Técnica, comprovando possuir condições de atender ao 

objeto licitado de acordo com os art. 27 a 29 da Lei 8.666/93, discriminado abaixo: 

7.1 - HABILITAÇÃO IURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se 

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

dos documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentação que identifique a Diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente. 
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7.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ. 

b) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal e quanto a Divida Ativa 

da União e regularidade com a seguridade social (INSS). 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante; 

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Irupi. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, nos 

termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei no 5.452, de Io de maio de 1943. 

7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de pedido de Falência, Concordata ou recuperação 

judicial/extrajudicial, expedida pelo (s) distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica e 

quando se tratar de Sociedades Simples apresentar Certidão Negativa dos 

Distribuidores Cíveis, com data não superior a 90 (noventa) dias de sua emissão, 

quando não for expresso sua validade. 

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade técnica, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando que a empresa 
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licitante desempenhou ou vem desempenhando atividades pertinente e compatível 

com o objeto licitado, conforme descrição abaixo; 

- Prestação de serviços de orientações e monitoramento quanto aos projetos e 

programas do MEC, FNDE, e outros na área de educação, tais como: INCLUSÃO 

DIGITAL, PRÓ-INFO, PETE, PDDE - PDE (Escola, Estrutura e Qualidade, Novo Mais 

Educação, Água, Campo), PDDE INTERATIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHOS DA 

ESCOLA, TRANSCOLAR RURAL. SIGARP, SIGA, SIGPC, SIGECON, SAPENET, 

FORMAÇÃO PELA ESCOLA, MAIS ALFABETIZAÇAO, SIMEC (Módulo emenda, PAR, etc); 

SIMEC - OBRAS 2.0 (E. I. Manutenção, Sispacto, PSE, Monitoramento de obras), 

PNATE e PNLD. 

b) Declaração formal que dispõe de pessoal técnico adequado para cumprimento do 

objeto do Edital, bem como terá disponibilidade para as visitas "in loco", conforme 

estipuladas no anexo II e Termo de Referência. 

c) Declaração que possui disponibilidade de profissional para acompanhar 

representantes do Município dentro e fora do Estado do Espirito Santo, quando 

solicitado. 

7.5 - OUTRAS DECLARAÇÕES 

a) Declarações de cumprimento de inexistência no quadro funcional da empresa, de 

menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 

qualquer trabalham por menor de dezesseis anos, a não ser que seja contratado na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99); 

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo e que cumpre todos os requisitos 

habilitatórios da participação na licitação, devendo, esta declaração ser apresentada 

no momento do credenciamento. 
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8 - DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

A especificação detalhada dos serviços a serem executados, é a constante 

do anexo I e II, que fazem parte integrante do presente Termo de Referência. 

9 - DOS LOCAIS E CRITÉRIOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão prestados na Sede da Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Irupi, ES, devendo, ainda, prestar esclarecimentos de dúvidas "on 

Une", (por telefone, fax, e-mail, whatsapp, dentre outros) quando solicitado, nos 

termos insertos no anexo II. 

10 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A Lei Federal n9. 8.666/93 estabelece em seu art. 57 as regras relativas à 

fixação dos prazos contratuais, as quais deverão ser fixadas no instrumento 

convocatório (edital] e reproduzidas no respectivo contrato. Assim, o contrato que 

vier a ser assinado terá vigência de (12) doze meses, contados a partir da data de 

sua assinatura. 

11 - DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 

A autorização para execução dos serviços, objeto do futuro contrato será 

autorizada emitida pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, devendo a contratada iniciar a 

prestação dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias a partir do recebimento. 

12 - DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS 

0 custo estimado foi apurado com base a cotação de preços com empresas 

especializadas, estabelecidas na região, onde foi possível apurar o preço médio de 

mercado, conforme se comprova das cotações e balizamento em anexo. 
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Solicitamos que os valores apresentados pelos licitantes acima dos valores 

cotados e insertos no Mapa de Apuração sejam desclassificados, por serem 

considerados preços excessivos. 

E ainda, que sejam desclassificadas as licitantes que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 

demonstrar sua viabilidade, por meio de documentação que comprove que os custos 

dos insumos serão coerentes com o mercado. 

O Custo total estimado para a presente contratação é o constante 

das cotações de preços e mapa de apuração, que segue anexo ao presente 

Termo de Referenciais - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução das obrigações integrantes deste contrato será fiscalizada 

pela Secretaria Municipal de Educação, que dispõem de autoridade para exercer 

toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da 

execução contratual, objetivando garantir sua qualidade e conformidade com o 

objeto deste, nos termos do art. 67, da Lei Federal ns 8.666/93. 

A Administração reserva-se o direito de pedir a substituição de algum 

funcionário ou profissional que não atenda aos serviços solicitados pela 

Secretaria Municipal de Educação; 

A Administração reserva-se o direito de acompanhar os serviços 

solicitados, através de pessoa a ser designada pela Secretaria Municipal de 

Educação, ficando sujeito aos controles de execução de serviços determinados 

pela Administração Municipal; 
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Verificada a desconformidade de algum dos serviços executados, a 

licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Executar os serviços fielmente e em perfeita condições, no prazo e local indicado 

pela administração, em estrita observância ao Edital e a proposta; 

b) Responsabilizar-se pelos danos causados com a execução dos serviços, devendo, 

para tanto, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no 

total ou em parte, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os vícios, defeitos ou 

incorreções decorrentes da execução; 

c) Atender prontamente qualquer exigência da administração, inerentes ao objeto da 

presente licitação; 

d) Comunicar a Administração, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, as ocorrências 

que incidirem sobre a prestação dos serviços, indicando os motivos que impossibilitam 

o seu cumprimento; 

e) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigida na 

licitação; 

f) Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

tampouco subcontratar as obrigações pactuadas, sem expressa autorização da 

administração; 

g) Não permitir a utilização de trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
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trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

h) Responsabilizar-se pelas despesas comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento 

de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir 

na execução do contrato, exceto, as despesas de profissional para acompanhar 

representantes do Município fora do Estado de Espirito Santo, quando solicitado, o que 

ocorrerá a cargo da administração. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula do instrumento de 

contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades previstas; 

b) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 

Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

c) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do Contrato; 

d) Fica a cargo da contratante, todas as despesas fora do Município de Irupi e do 

Estado do Espírito Santo, que surgirem durante a vigência do contrato, tais como: 

hospedagens, passagens aéreas, alimentação, traslado etc...., referente a execução 

dos serviços. 

16 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 2 

% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de 

atraso injustificado na execução do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por 

cento) do valor empenhado. 
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Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às 

seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

 Advertência; 

 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração 

 Por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

Celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 

circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 

por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 

pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas 

adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo 

município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou 

quando for o caso, cobrado judicialmente. 
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17-DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados nos seguintes termos: 

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

pelo recebimento do Serviço, que deverá atestar os serviços nas condições aqui 

estabelecidas; 

• Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

• A Nota Fiscal dará origem ao Processo de pedido de pagamento que deverá ser 

aberto em até 03 dias do ateste do recebimento; 

• O pagamento será efetuado em até 15 (quine) dias da abertura do Processo; 

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

em conta corrente por ela indicada; 

• O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, 

será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o 

cumprimento das exigências legais. 

• A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 

fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução 

Normativa SRF nQ 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN 

RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à retenção 

de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

• A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 

retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no 

subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua 

reapresentação. 
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• O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas 

nacional, estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e 

CNDT). 

• A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento 

pela Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o 

pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela; 

• Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser 

calculados com utilização da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

Onde: EM = Encargos moratórios; / N = Número de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento; / VP = Valor da parcela a ser paga; / I = índice 

de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - índice de Preços ao Consumidor Ampliado, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

18 - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o artigo 45 da Lei n. 9.784, de 1999, a Administração Pública 

poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 

providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 

reparação. 
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19 - DAS CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

• Pela elaboração e apresentação da proposta as futuras licitantes não 

terão direito a auferir vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 

• Os atos de habilitação/inabilitação, classificação/desclassificação, de 

homologação, de adjudicação e aqueles resultantes de eventuais recursos, bem como 

todos os inerentes ao procedimento, deverão ser publicados na imprensa oficial e 

afixados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Irupi, ES. 

• A futura licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade ou vícios em 

processamento ou julgamento, e revogada, a juízo exclusivo do órgão Iicitante, por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49, da 

Lei ns 8.666/1993, e alterações. 

• Esclarecimentos adicionais de ordem administrativa deverão ser 

observados/sanadas na PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, na Jalmas Gomes de 

Freitas, na s/n, Centro, Irupi/ES, pelo Telefax (28) 3548-1587; e de ordem técnica, 

por escrito, mediante impugnação, devendo o pedido ser protocolado no Setor de 

Protocolo da Prefeitura, no endereço acima citado, até dois dias úteis antes da 

abertura dos envelopes, sendo a resposta proferida por escrito até um dia antes da 

abertura dos envelopes, devendo fazer parte integrante do mesmo, dando-se, 

inclusive, ciência aos demais envolvidos. 

• O presente Termo de Referência e anexo I e II deverá encontrar-se a 

disposição dos interessados nos autos do presente Processo, podendo, para tanto, os 

licitantes requererem cópias, caso tenham interesse. 

• Os casos omissos e outras questões que não constem do presente 

Termo de Referência, poderão ser resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação 

e/ou Pregoeiro Oficial, podendo, para tanto, inserir outras cláusulas no Edital que não 
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constem neste Termo de Referência, desde, que em conformidade com a lei de 

regência e que visam a garantia da administração na prestação dos serviços. 

Irupi - ES, 15 de agosto de 2018. 

 

Fabricia Eler Ramos 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


