
ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000002/2019         Data: 30/01/2019  09:00
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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial

PROCESSO Nº 17645/2018
  
O MUNICIPIO DE LINHARES ES, pessoa jurídica de direito público, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência 

Social, através da Comissão de Pregão, designada pela Portaria n° 002, de 02 de janeiro de 2019, com sede na 

Avenida Augusto Pestana, 790, Centro Linhares, Estado do Espírito Santo, torna público que no dia 30 de janeiro de 
2019, às 09 horas, realizará licitação na Modalidade PREGÃO realizado na forma PRESENCIAL, visando a aquisição de 

material permanente (mobiliário, eletrodomésticos e outros), destinados a estruturar as sete redes de serviços 

socioassistênciais da Proteção Social Básica (CRAS - Centro de Referência de Assistência Social), de acordo com a 

Emenda Parlamentar  2018 - 28990014, especificados nos anexos deste Edital, sob o regime de MENOR PREÇO POR 

ITEM a qual será processada e julgada em conformidade com as Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, e suas alterações, Lei 

Complementar nº 123/06, 147/14 e suas alterações, e tudo em conformidade com o processo n° 17645/2018.

  

O Município fornecerá aos interessados, através do site oficial da Prefeitura Municipal de Linhares/ES 

www.linhares.es.gov.br no link "LICITAÇÕES" o download gratuito do edital do certame.

Os Envelopes contendo os documentos de Credenciamento (ENVELOPE A - opcional), Proposta Comercial 
(ENVELOPE B) e a Documentação Habilitatória (ENVELOPE C) deverão ser protocolizados no protocolo geral da 
Prefeitura Municipal de Linhares situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Linhares, à Avenida Augusto 
Pestana, 790, Centro, Linhares-ES.  Até às 08 horas e 30 minutos, do dia 30 de janeiro de 2019, ou no mesmo 
horário do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente na data marcada. 

As empresas que apresentarem seus envelopes além do horário estipulado neste Preâmbulo serão consideradas 
desclassificadas na licitação.

A conferência do edital cabe ao licitante no momento da retirada do mesmo. 

  
1 - DO OBJETO 
1.1 - O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material permanente (mobiliário, eletrodomésticos e outros), 

destinados a estruturar as sete redes de serviços socioassistênciais da Proteção Social Básica (CRAS - Centro de 

Referência de Assistência Social), de acordo com a Emenda Parlamentar  2018 - 28990014, conforme especificado no 

Termo de Referência anexo.

1.2- Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:

A)Anexo I - Termo de Referência; 

B) Anexo II - Minuta de Contrato; 

C) Anexo III - Modelo de Proposta Comercial; 
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D) Anexo IV - Modelo: Termo de Credenciamento; 

E) Anexo V - Modelo de declaração: Cumprimento dos requisitos de habilitação; 

F) Anexo VI - Modelo de Declaração de enquadramento no Regime de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - 

EPP ou Micro Empreendedor Individual. 

G) Anexo VII - Modelo de Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE da proposta comercial;

H) Anexo VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação na presente 

licitação; 

I) Anexo IX - Modelo de Declaração de Inexistência de menores em seu quadro de pessoal, conforme determina o Inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Lei n.º 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358/02; 

  

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar desta Licitação, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s).

2.1.1 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.2.1 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.2 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham 

sido declaradas inidôneas;

2.2.3 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer 

que seja sua forma de constituição;

2.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.5 - Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

2.2.6 - Que tenha entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, alguém que mantenha vínculo 

empregatício com o Município.

2.3 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NAS LICITAÇÕES DEVERÃO SER OBSERVADO OS SEGUINTES 
REQUISITOS:
2.3.1 - A fim de receber os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 o licitante deverá apresentar no ENVELOPE A 

juntamente com a declaração de enquadramento no regime das MEs e EPPs, com reconhecimento de firma,  pelo 

representante legal da empresa e pelo Contador responsável pela contabilidade da empresa informando o número de 

Registro no Conselho Profissional, conforme modelo constante do Anexo VI, apresentar a certidão emitida pela junta 
comercial comprovando sua situação de enquadramento dentro do exercício financeiro ou seja emitida a partir 02 DE 
MAIO DE 2018.  Conforme o caso a licitante enquadrada no regime poderá ainda encaminhar o comprovante de adesão 

ao SIMPLES NACIONAL, o qual não substituirá a Certidão emitida pela Junta Comercial como comprovação.

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 - O Representante Legal ou Representante Constituído poderá apresentar no ato da abertura da sessão junto ao 
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Pregoeiro e equipe de apoio ou  protocolizar o Envelope A para credenciamento juntamente com a Declaração de 

Enquadramento no regime das MEs e EPPs e Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação, conforme 

modelo constante dos Anexos V e VI, o documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, conforme 

modelo contido no Anexo IV deste Edital (firma reconhecida);

3.1.1 Na hipótese dos licitantes não apresentarem no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de 

Cumprimento dos requisitos de habilitação, de caráter obrigatório, o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de 

declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.

3.1.2 Havendo a necessidade os documentos de credenciamento poderão ser autenticados no ato da sessão da abertura 

da sessão junto ao Pregoeiro e equipe de apoio;

3.1.3 Encaminhamento de cópia autenticada do Registro comercial, no caso de empresa individual ou; Ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, observado as exigências do novo 

Código Civil e da Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou; Inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou; Decreto de autorização, 

em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.4 Fazendo-se representar por proprietário, sócio ou diretor, este deverá comprovar através de cópia autenticada de 

um dos itens 3.1.3, conforme o caso, a condição alegada de representante, e conseqüente posse de poderes para 

prática de todos os atos inerentes ao certame, juntamente com a cópia autenticada de sua cédula de identidade, ou 

documento equivalente.

3.1.5. Caso a empresa se faça representar por terceiros, deverá apresentar: 

3.1.5.1. Instrumento procuratório público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório e cópia 

autenticada de um dos itens 3.1.3, conforme o caso, que lhe outorgue poderes específicos para a prática de todos os 

atos inerentes ao certame, juntamente com a cédula de identidade do OUTORGADO; ou

3.1.5.2 Cópia autenticada de um dos itens 3.1.3, conforme o caso, juntamente com o Termo de Credenciamento 

constante no anexo IV deste edital; juntamente com a cópia autenticada de sua cédula de identidade, ou documento 

equivalente do CREDENCIADO.

3.2. A NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE EXIGIDO NOS 
ITENS ACIMA ACARRETARÁ NO DESCREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE.

3.3 - A licitante que não se fizer representar por credenciado, participando do certame com o envio dos Envelopes 

contendo os Documentos Habilitatórios e Proposta Comercial deverá encaminhar no Envelope A a Declaração de 
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Enquadramento no regime das MEs e EPPs e Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação, conforme 

modelos constante do Anexo V e VI deste edital. 

  

3.4 - Na abertura da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555/00, para a prática dos 

demais atos do certame, conforme item 3 deste Edital.

3.5 - A Apresentação dos documentos descritos no item 3.1.3. no momento do credenciamento dispensa a 
reapresentação do documento no envelope de documentação habilitatória.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO - ENVELOPE A, DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE B e OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE C.

4.1 - Os envelopes contendo os documentos de Credenciamento (ENVELOPE A - opcional),  Proposta Comercial 

(ENVELOPE B) e os Documentos Habilitatórios (ENVELOPE C) que a instruírem, deverão ser protocolizados no 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Linhares no local, dia e hora determinados no preâmbulo do Edital, em 3 (três) 

envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados no fecho, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE.

4.1.1 - Envelope A deverá conter os documentos de CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP OU 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL e DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, contidas nos Anexos IV, V e VI deste edital, ou apresentar na forma do item 3.1;
4.1.2 - 4.1.2 - Envelope B deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL que atenda a todos os requisitos do Item 5 

deste edital, devendo preferencialmente ser apresentada conforme modelo de Proposta Comercial no Anexo III 

deste edital. Deverá ainda integrar o envelope B sob pena de desclassificação, A DECLARAÇÃO DE 
ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA COMERCIAL conforme Anexo VII do Edital;

4.1.3 - Envelope C deverá conter os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no item 7 deste Edital.

  

4.2 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa, os dizeres: 

4.2.1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL FMAS Nº 002/2019
ENVELOPE A - CREDENCIAMENTO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ: 
  

4.2.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL FMAS Nº 002/2019
ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ: 
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4.2.3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL FMAS Nº 002/2019
ENVELOPE C - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
              CNPJ: 
  

4.3 - A reunião para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Comercial e dos Documentos Habilitatórios, será 

pública, dirigida pelo Pregoeiro Oficial de Prefeitura Municipal auxiliado pela Comissão de Apoio ao Pregão, e realizada 

de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e em conformidade com este Edital e seus Anexos. 

  

4.4 - Declarada à abertura da sessão de Pregão pelo Pregoeiro Oficial, dando-se início ABERTURA dos envelopes e 

após o horário designado para protocolo dos envelopes, não mais serão admitidos novos proponentes. 

  

4.5 - Serão abertos todos os envelopes de PROPOSTAS DE COMERCIAIS apresentados, sendo feita a sua conferência 

e rubrica da Equipe de Apoio e posteriormente pelo Pregoeiro, as propostas serão disponibilizadas para conferências e 

rubricas dos Licitantes Credenciados. 

4.5.1 - As Propostas Comerciais serão julgadas conforme disposto posteriormente neste edital e deverá atender aos 

requisitos deste edital. 

5 - DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - O critério de julgamento será o de Menor Preço por item portanto, a proposta deverá ser datilografada ou 
digitada, apresentada em papel timbrado ou impresso da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; 

suas folhas devem estar preferencialmente numeradas e rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, 

obedecendo rigorosamente aos termos do edital e do Termo de Referência, e dela devem constar: 
5.1.1 - Indicação de preço fixo e irreajustável, preferencialmente em algarismo e por extenso, para cada item 

cotado, CONFORME SUB-ANEXO I DO EDITAL, devendo nos preços informados já estar inclusos os impostos, 

taxas, seguros e garantias, bem como, assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedido. 

5.1.2 - INDICAÇÃO DA VALIDADE, cujo prazo não seja inferior a 90 (NOVENTA) DIAS corridos, a contar da data 

da apresentação da Proposta Comercial, sendo vedada simples manifestação "conforme o edital". Sob pena de 

desclassificação da licitante que não informar a validade de sua proposta.

5.1.3 - Indicação do Nome ou Razão Social da proponente, informando o endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como as informações do Representante Legal que assinará o 

Contrato: Nome, qualificação, nº do CPF/MF, Carteira de Identidade, nacionalidade, profissão e cargo na empresa, 

endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), para contato 

5.1.4 - Declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os custos, despesas, impostos, fretes e 

outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seu Anexo; 

5.1.5 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA DE PREÇOS, conforme modelo 

contido no Anexo VII deste edital, sob pena de desclassificação da licitante.
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5.1.6 - Constar a marca e modelo dos produtos ofertados. 

5.1.6.1 - O proponente preferencialmente deverá informar em sua proposta a Marca e Modelo dos produtos a 
serem ofertados (no que couber),  sob pena de desclassificação. 

5.1.7 - Está disponibilizado na pagina <http://www.linhares.es.gov.br/> o programa para download, que 
será utilizado para leitura e preenchimento da proposta.

5.1.7.1 - O fornecedor deverá solicitar por email o arquivo PCA (Proposta Comercial Automática), no 
endereço eletrônico: licitacao.compras@linhares.es.gov.br Informando os dados da Empresa (nome, 
endereço completo, CNPJ, email e telefone) e o número do pregão ou processo em questão.
5.1.7.2 - A não apresentação da proposta em CD ou Pen Drive, NÃO INCIDIRÁ A DESCLASSIFICAÇÃO, 
visto que será meramente um TESTE realizado pela Comissão. 
5.1.7.3 - A empresa que apresentar a proposta em arquivo PCA, não tem obrigatoriedade de 
apresentar a proposta em papel timbrado da empresa, caso venha apresentar as 02 (duas) propostas e 
havendo divergências nos preços, será desclassificada do certame. 
OBS.: O arquivo PCA NÃO poderá ser renomeado.

5.1.8 A empresa DEVERÁ apresentar em sua proposta DECLARAÇÃO, informando a garantia dos 
equipamentos que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, bem como, toda manutenção, assistência e 

revisão técnica, informando no mínimo o nome, endereço completo, CNPJ, email (se tiver), sob pena de 
desclassificação. 
5.1.9 OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL, PARA ANÁLISE E 
PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, CÓPIAS VISÍVEIS DOS MANUAIS, CATÁLOGOS E 
INSTRUÇÕES QUE PERMITAM UMA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO, DESCRITO EM 
LÍNGUA PORTUGUESA OU TRADUZIDOS. 

5.1.9.1 Somente serão aceitos os prospectos/catálogos impressos em sites oficiais do produto. 
5.1.9.2 Caso não seja possível analisar os materiais através dos manuais/ catálogos, poderá ser 
exigido do fornecedor a apresentação de amostra, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 
a partir da solicitação.

5.1.10 Caso o produto não atenda a especificação do edital, a empresa será desclassificada, sendo neste caso 

convocados os demais licitantes, respeitando a ordem de classificação;

5.1.11 Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 

exemplo: Instalações, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

5.1.12  Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

5.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão 

considerados como inclusos na mesma, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 

devendo ser os serviços prestados ao Município de Linhares sem ônus adicionais. 

  

5.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, bem 

como as que sejam omissas, que apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842 Page 6 of 42

http://www.linhares.es.gov.br/
mailto:licitacao.compras@linhares.es.gov.br


ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000002/2019         Data: 30/01/2019  09:00

Processo Nº 017645/2018

FL RUBRICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

  

5.4 - A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
  

5.5 - Em NENHUMA HIPÓTESE PODERÁ SER ALTERADA A PROPOSTA APRESENTADA, tanto no que se refere ao 

seu mérito, quanto ao preço, condições de pagamento, prazo ou qualquer modificação que importe em alterar os termos 

originais, SOB A PENA DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E NO ART. 7º DA LEI 
10.520/02.
  
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1 - Será julgada e adjudicada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM, respeitada a fase 

de lances.

6.1.1 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no 

Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo;

6.2 - Serão classificados pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta com menor preço, definido no objeto 

deste Edital e Anexos e as propostas com preços até 10% superior àquele ou, as propostas das 03 (três) melhores 

ofertas, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do artigo nº 4, da Lei 10.520/02. 

  

6.3 - Aos proponentes classificados conforme subitem 6.2, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

6.3.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio para determinação da 

ordem de oferta de lances. 

  

6.4 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos 

máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no 

edital;

6.4.1 - A desistência em apresentar lances verbais implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção 

do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

  

6.5 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 

motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 

  

6.6 - O Pregoeiro conduzirá as rodadas de lances até a apresentação da proposta mais vantajosa que será declarada 

arrematante. 

  

6.7 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, conforme determina a lei complementar 123/2006, em seu art. 44. 

6.7.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
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de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta. 

6.8 - Para efeito do disposto no item 6.7, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma, com observação do 

disposto no subitem 6.8.2: 

I -   a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada arrematante do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II -    não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 6.7.1, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

III -   no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.7.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

  

6.8.1 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 6.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

6.8.2 - O disposto no item 6.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.8.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

  

6.9 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 

de MENOR PREÇO POR ITEM. 

  

6.10 - Auxiliado pela Equipe de Apoio o Pregoeiro examinará e emitirá juízo quanto a aceitabilidade observados os 

requisitos do objeto apresentado, bem como o valor proposto pela primeira classificada, e o atendimento os requisitos do 

item 5 deste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

  

6.11 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto deste Edital e Anexos, pelo Pregoeiro. 

6.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as 

ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, 

sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicada a aquisição, definida no objeto deste Edital e 

Anexos. 

6.12.1 - Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 

preço melhor. 

 6.13  No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, não sendo caso de aplicação dos itens 
6.7 e 6.8, o Pregoeiro Oficial efetuará sorteio na própria sessão pública, para definição da ordem de oferta de lances. 
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6.14  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a 

assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 

  

6.15  Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a 

Proposta será desclassificada. 

  

6.16  Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em sessão e na proposta 

específica, prevalecerá a da proposta. 

  

6.17  Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e Anexos. 

    

7 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO  
7.1.  Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na forma prescrita neste 

Edital, proceder-se-á à abertura do envelope C, para análise dos documentos de habilitação da(s) proponente(s) 

classificada(s). 

  

7.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos subitens 7.2.1. a 7.2.7, 

DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS ESPECIFICADOS NAS OBSERVAÇÕES 01 A 11 DO ITEM 7.2.7 DESTE 
EDITAL. 

  

7.2.1.  Habilitação Jurídica 

7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

  
7.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; ou 

7.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou 

  
7.2.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

  

7.2.2. Qualificação Econômico-Financeira. 

7.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial, ou recuperação extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 

não constar do documento. 
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7.2.2.2 Apresentação de capital registrado, com montante igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da 

contratação, comprovado através do Contrato Social da licitante, ou de um dos documentos previstos no artigo 31 da 

Lei nº 8.666/93.

  
7.2.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista

7.2.3.1. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa 

Econômica Federal. 

7.2.3.2. Comprovação de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita 

Federal, unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - conforme 

Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014).

7.2.3.3. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicílio ou 

sede do proponente. 

  

7.2.3.4.  Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao 

seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado. 

  

7.2.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  - CNDT, fornecida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do 

Trabalho: www.tst.gov.br <http://www.tst.gov.br>  Em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do 

Tribunal Superior do Trabalho nº 1470/2011.

  

7.2.4 - Regularidade Cadastral
7.2.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.2.5 - Qualificação Técnica.
7.2.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 

mediante apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

compatíveis com o objeto desta licitação, devidamente assinado pela pessoa responsável, preferencialmente em 

papel timbrado da empresa emissora.

7.2.6 - Declarações 

7.2.6.1.  Declaração de Superveniência de fato impeditivo para habilitação; 

  

7.2.6.2.  Declaração de Inexistência de menores em seu quadro de pessoal (Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal e Lei n.º 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358/02); 
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7.2.7 OBSERVAÇÕES QUANTO A HABILITAÇÃO 

1. Objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 

2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a 

sua aceitação. 

3. A documentação exigida nos subitens do item 7 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas 

federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem dos documentos de estabelecimentos 

diversos (número de inscrição no C.N.P.J.). 

4. A aceitação dos documentos obtidos via "internet" ficará condicionada conforme o caso, à confirmação de sua 

validade também por esse meio, pela Equipe de Apoio ou pelo Pregoeiro. 
5. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Para efeito da 

validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei 

ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da 

abertura do certame. 

6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por 

tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais, competentes ou em publicação de órgão da 

imprensa na forma da lei, exceto a proposta. 

6.1.1  Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação, exceto do Credenciamento. 

6.1.2 Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 

7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecimento no item 7 deste Edital, não poderão, em 

hipótese alguma, ser substituído por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser 

remetidos posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame. 

8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e 

seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante. 

9. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de 

autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

10. Em caso de a empresa apresentar documento com restrição quanto à regularidade fiscal, para que as empresas 

regularize sua situação, ser-lhe-á assegurado o prazo 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial será declarado a partir 

do momento em que a licitante for declarada vencedora, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

Administração, na forma do § 1º do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.  

11.Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de inabilitação ou 

desclassificação a apresentação de documentos que sejam elaboradas de forma diferente e que contenham os 

elementos essenciais.  

  
8 - DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

8.1.1 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser direcionados ao Pregoeiro do Certame, por  meio eletrônico 
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para o e-mail: pregao@linhares.es.gov.br ou encaminhadas por fax símile para o número: +55 (27) 3372-6817 ou 

ainda entregue no Departamento de Licitações Compras e Contratos - DLCC sito a Av. Augusto Pestana, 790, 

Centro, nesta Cidade, de segunda a sexta feira no horário de 12:00 h às 18:00h. 

8.1.2 - As Impugnações ao Edital de Licitação DEVERÃO SER PROTOCOLIZADAS NO PROTOCOLO GERAL 

DA PREFEITURA MUNICIPAL sito a Av. Augusto Pestana, 790, Centro, nesta Cidade, de segunda a sexta feira 

no horário de 12:00 h às 18:00h. 

8.1.2.1 - Não serão aceitos envelopes enviados via correio.

8.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

8.3 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas.

8.4 - As razões de impugnação deverão ser protocoladas junto ao protocolo geral e desta prefeitura.

8.5 - É vedada a licitante a utilização de recurso ou impugnação sem qualquer fundamento ou de natureza meramente 

protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento, poderá a comissão de 

licitação ou, se for o caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem como aplicar penalidade.

8.6 - As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos;

8.7 - Para fins de identificação para interposição da impugnação citada no item anterior, o impugnante devera juntar a 

copia do contrato social consolidado, devidamente autenticado quando este for um dos sócios, ou instrumentos 

procuratório publico ou particular, com firma reconhecida em cartório e copia autenticada do contrato social consolidado.

  

9 - DOS RECURSOS 

9.1 - Declarado o(s) vencedor(es), qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 

  

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação 

do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

9.3 - As razões do recurso e/ou do contra-recurso deverão ser protocoladas junto ao protocolo geral e desta prefeitura.

9.3.1 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 
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9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

  

9.5 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

  

9.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Município de Linhares, Comissão 

de Pregão, sito à Av. Augusto Pestana, 790,  Centro, nesta Cidade, nos dias úteis no horário de 13:00h às 17:00h. 

9.6.1 Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax, correios e/ou e-mail e vencidos os respectivos 

prazos legais. 

10  DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
10.1  A empresa vencedora obrigar-se-á a cumprir o Contrato, este edital e as disposições de sua proposta. 

10.1.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1.1.1. Entregar os materiais conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria, 

fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa;

10.1.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

10.1.1.3. Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do 

objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

10.1.1.4. Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou 

omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, 

remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

10.1.1.5. Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem 

como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

10.1.1.6. Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, um representante para prestar 

esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

10.1.1.7. Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor 

credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato 

impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação 

em vigor.
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10.1.1.8. Aceitar, nas mesma condições, os acréscimos ou  supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

10.1.1.9 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

10.1.1.10 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante. 

10.1.1.11 Efetuar o fornecimento no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das 

especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.1.12 Informar detalhadamente a MARCA, FABRICANTE, MODELO, TIPO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE;

10.1.1.13 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

10.1.1.14 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.1.15 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990), sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.1.1.16 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 

corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

10.1.1.17 Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

10.1.1.18 Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no Portal de 

Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei Complementar nº 

131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o Município. 

(Certificado Digital). 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 - Se o licitante desistir de sua proposta ou não a mantiver após a abertura dos envelopes de proposta de preço, 

falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração 

Pública Municipal.

11.1.1 Advertência - nos casos de:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
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b) Cotação errôneo parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

11.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por 

cento) ao dia sobre o valor total contratado;

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por 

cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

11.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

11.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) 

meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis 

da data da convocação: até 01 (um) ano;

de) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

11.1.2.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será 

declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

11.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será 

declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais 

sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

11.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação.

11.3.1 O recurso será dirigido à autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

11.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.
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12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária própria consignada no 

Orçamento Municipal para o exercício de 2018 e subsequentes, a saber: 

22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

22.01.08.244.1017.2.397 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

4.4.90.52.000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS DO FNAS

13 - DO CONTRATO 

13.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis nº 

10.520/2002 e 8.666/1993. 

13.2 O licitante vencedor será convocado pela Administração para assinatura do termo de contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito de contratação conforme 

estipulado nos art. 64 e 81 da Lei nº 8.666/93.

14 - DO PAGAMENTO 

14.1  O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva 

agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao 

contratado comprovar sua reguralidade fiscal conforme solicitado  para habilitação no certame licitatório.

14.2 A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, 

número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

15 - VIGÊNCIA DA CONTRATO
15.1. O contrato terá sua vigência no período de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

nos termos da legislação. 

16 - PRAZOS E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS MATERIAIS E REAJUSTE:
16.1 A entrega dos produtos deverá ser de forma única, no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização 

de Fornecimento.

16.2 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMAS, situado a  Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 876, 

Bairro Araçá, no horário das 08:00 às 16:00 h, de segunda à sexta.

16.3  Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e de acordo com as especificações 
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estabelecidas no Edital/empenho, observando-se, também os prazos de entrega estabelecidos para que se declarem os 

aceites.

16.4 A secretaria poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos 

materiais ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 

do recebimento do material.

16.5 O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e 

posteriormente o recebimento total com o devido ateste de recebimento da nota fiscal.

16.6 A CONTRATADA deverá requerer o reajuste, se assim entender necessário, após o transcurso de 01 (um) 
ano, contados da apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, nos termos do 
artigo 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93.

16.7 O índice a ser utilizado para o reajuste, será o INPC/IBGE ou por outro índice oficial que vier substituí-lo, acumulado 

durante o período. 

  
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

  

17.2 - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no 

todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

  

17.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

  

17.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

  

17.5 - Após a apresentação das propostas no credenciamento, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
  

17.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

  

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842 Page 17 of 42



ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000002/2019         Data: 30/01/2019  09:00

Processo Nº 017645/2018

FL RUBRICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

17.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Linhares. 

  

17.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde 
que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização 
da sessão pública de pregão. 
  

17.9 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

  

17.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 

Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, o Pregoeiro, na Avenida Augusto Pestana, 790, Centro, nesta cidade, no 

prédio desta Prefeitura ou por fax símile para o número +55 (27) 3372-6817. 

17.10.1 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 

  

17.11 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução da entrega dos materiais.

  

17.12 - A devolução dos envelopes "HABILITAÇÃO" para as empresas não vencedores da licitação, ocorrerá após a 

formalização do contrato, mediante recibo assinado pelo representante da empresa, e, se em até 10 (dez) dias após a 

publicação do Resumo do Contrato não houver ocorrido a retirada dos envelopes os mesmos poderão ser destruídos. 

18.13 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital.
  

17.14 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520/2002, e do Decreto nº 

3.555, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2.000, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e pela 

Lei Complementar nº 123/2006. 

  

17.15 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será na Comarca de Linhares- ES, com exclusão de 

qualquer outro. 

  

Linhares - ES, 15 de janeiro de 2019. 

  

Amantino Pereira Paiva
Secretário Municipal de Assistência Social
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TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1 Aquisição de material permanente (equipamentos e eletrodomésticos), destinados a estruturar as sete redes de serviços 
socioassistenciais da Proteção Social Básica (CRAS - Centro de Referência de Assistência Social).

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Considerando o SUAS- Sistema único de Assistência Social, o município de Linhares-ES encontra-se habilitado na Gestão 
Plena e sendo assim é responsável por ofertar uma série de programas, projetos, serviços e benefícios que prestam diariamente 
atendimento a população que encontram-se em situação de vulnerabilidade  social. Na rede de serviços municipais encontramos a 
Proteção Social Básica (CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade, com destaque para os Serviços de Acolhimento a criança e ao adolescente.
2.2. Através de tais equipamentos são atendidos famílias em situação de vulnerabilidade social e ou famílias e indivíduos que 
tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. 
2.3. Proteção Social Básica abrange os CRAS - Centro de referência da Assistência Social é a porta de entrada para todo 
serviço da proteção social básica. Foi pactuado com o Governo Federal e Estadual 1.000 (mil) atendimentos/ ano para cada CRAS. 
Nos CRAS é ofertado prioritariamente o PAIF/Serviço de Atenção Integral através de Oficinas de Família, atendimentos individuais, 
em grupo, em domicilio e atividades culturais, esportivas e de geração de renda. Também nos CRAS funciona unidades 
descentralizadas de atendimento do CadÚnico.
2.4. Ainda, na Proteção Social Básica, temos os Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos ofertados nos CRAS, e 
nos espaços alugados, chamados de "extensões". São atividades organizadas em grupos, organizadas com seu ciclo de vida 
(crianças, adolescentes, jovens e idosos e pessoas com deficiência). 
2.5. Trata-se de  material permanente a ser adquirido através de recursos referentes as Transferências Voluntárias de 
Recursos oriundos de Emenda Parlamentar ou de Programação Orçamentária Própria, na modalidade fundo a fundo, no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social, oriundo da Senador Ricardo Ferraço no montante de R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), que foram depositados na conta corrente do Banco do Brasil S.A.
Dessa forma, se faz necessário a aquisição dos produtos permanentes listados no pedido de compras para a estruturação dos 
serviços executados pela SEMAS e o contínuo atendimento excepcional demandado pelos usuários acolhidos pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE PARA ENTREGA DOS PRODUTOS E EXECUÇÃO DO CONTRATO:

3.1 A entrega dos produtos deverá ser de forma única, no prazo de 05 (cinco) dias após a emissão da Autorização de 
Fornecimento.
3.2 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMAS, situado a  Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 876, Bairro Araçá, 
no horário das 08:00 às 16:00 h, de segunda à sexta.
3.3  Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e de acordo com as especificações estabelecidas no 
Edital/empenho, observando-se, também os prazos de entrega estabelecidos para que se declarem os aceites.
3.4 A secretaria poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos materiais ou 
até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento do 
material.
3.5 O Objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o 
recebimento total com o devido ateste de recebimento da nota fiscal.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

4.1 Efetuar o fornecimento no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
4.2 Informar detalhadamente a MARCA, FABRICANTE, MODELO, TIPO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE;
4.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
4.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.7 Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato.
4.8  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990), sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
4.9 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou 
reconstruir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.
4.10 Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.
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5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, mediante 
apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatíveis com o 
objeto desta licitação, devidamente assinado pela pessoa responsável, em papel timbrado da empresa emissora;

6. DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento será efetuado com a apresentação das Notas Fiscais, caso haja a efetiva entrega dos materiais, cumprindo o 
fornecedor o estabelecido no edital e empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal, conforme solicitado na 
licitação. As despesas deverão ser custeadas através das respectivas contas correntes.

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

7.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor a ser nomeado por Portaria Interna, terá a função de 
Fiscal e Gestor do Contrato oriundo desta licitação.
7.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora de serviço, 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 corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista na Lei 
8666/1993 e alterações e no Edital.

9. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL COMPLEMENTAR:

9.1. Além da observância às Leis 10520/2002, Lei 8666/1993 e alterações e Lei Complementar 123/2006, apresenta-se ainda 
necessária observar a Lei Municipal 3.366 de 11/12/2013.

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

10.1. O contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

Linhares/ES, 17 de agosto de 2018.

Amantino Pereira Paiva
Secretário Municipal de Assistência Social
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SUB-ANEXO
RELAÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM ENTREGUES
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Ítem (*) Código Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00049131

Com 150 watts RMS, entradas USB, SD, BLuetooth, resistente a
umidade e altas temperaturas, montagem em fly e pedestal, com
alto-falante de 10 polegadas e com driver faixa extendida.

UNDCAIXA ACUSTICA PROFISSIONAL ATIVA COM 10 POLEGADAS 7

00002 00049144

Com canais Mic e Line: canal 01 e 02: MIC - Conector XLR, LINE
- conector 1/4 TRS (P10) mono equalização de 03 vias: LOW,
MID e HIGH, recursos Master (Main Selection), saídas: MAIN
OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume
“MAIN MIX”  CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno
PHONES: saída para fone de ouvido. As saídas CTRL ROOM
OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o
mesmo controle de volume  REC: saída para gravação da mesa
FX SEND: saída de efeito ou de monitor, entradas:  AUX:entrada
de sinal externa (CD, MD, PC etc)
ST AUX RETURN; entrada estéreo para processador de efeitos
externo.

UNDMESA DE SOM COM 12 CANAIS 7

00003 00051947

Armário roupeiro  (AM2) (Creche III e Pré-Escola) Descrição:
Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço
22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir
venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não
será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no
acabamento dos roupeiros;  Devem ser tratados contra oxidação
com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina
com secagem em estufa;  Após o processo acima descrito o
produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para
receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,
consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura
de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar
arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com
sapatas plásticas niveladoras Ø3/8 polegadas. Dimensões:
Altura: 1945 mm  Largura: 900 mm  Profundidade: 400 mm
RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação é indispensável seguir
projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de
solda, configurando uma estrutura única, devendo receber
tratamento antiferruginoso.  Eliminar rebarbas, respingos de
solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 35  Todas
as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de
Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação
de dois anos.  Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem
desconformidades ou defeitos de fabricação.  Poderão ser
aprovadas variações nas especificações, para adequação aos
padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de
qualidade em relação às especificações originais.

UNDARMARIO ROUPEIRO EM ACO COM 12 PORTAS - AM2
(PROINFANCIA)

7

00004 00052613

CADEIRA FIXA, cadeiras fixas 4 pés, sem braço, com assento e
encosto  em compensado de no mínimo 12 mm de espessura,
espuma injetada de 3 cm anatômica, estrutura ¾ em vinil  ou
courvin na cor azul.

UNDCADEIRA FIXA SEM BRACO ESTOFADA NA COR AZUL 14

00005 00052616

CADEIRA SECRETARIA DIGITADOR COM BRAÇO, assento em
compensado multilaminado de 13 mm de espessura, espuma
injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de
45 a 50 kg/m3, encosto em compensado multilaminado de 10 mm
de espessura, espuma injetada anatomicamente com 45 mm de
espessura, densidade de 45 a 50 kg/m3, revestimento em courvin
preto, braços tipo sl, em polipropileno injetado, com alma de aço
sae 1020 pintado, regulagem de altura com botão, totalizando 8
posições e 98 mm de curso, chapa para fixação do assento com 2
furos oblongos, que permita a regulagem horizontal por parafuso,
base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas
sobre rodízios de nylon,com esferas de aço, mecanismo back
system, de espessura monobloco,com assento fixo tendo 3° de
inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância
entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 160 mm, suporte do
encosto com regulagem de altura automática através de catraca ,
inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do
lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas
para retorno automático do encosto, e ajuste automático na
frenagem do recknador, componentes metálicos com tratamento
de superfície em fosfato de zinco, com pintura hibrida de 60

UNDCADEIRA GIRATORIA ESTOFADA NA COR PRETA TIPO
SECRETARIA DIGITADOR COM BRACO

7
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micron na cor liso semi - brilho. Dimensões: assento: largura 480
mm x profundidade 440 mm x espessura 50 mm. Encosto: altura
390 mm x largura 430 mm x espessura 45 mm. Largura total da
cadeira: 590 mm x altura total 1.040. Revestido em courvin Preto.
Deverá ser apresentado na entrega certificado de atendimento a
NR 17 ENBR 13 E NBR 13962/2006, e certificado de garantia de
36 meses em defeitos técnicos expedido pelo fabricante, a
exigência da certificação em face do cumprimento das boas
praticas de ergonomia, conforto e segurança. Garantia: 36 meses.

00006 00053670

Cor: Preto; Tela: 7; Tipo de Tela: TFT / WXGA; Resolução: 1280 x
800;
Sistema Operacional: Android 5.1 – Lollipop; Processador:
Quad-Core
Velocidade do Processador: 1.5 GHz; Memória Interna: 8GB
Memória RAM: 1.5GB; Memória Expansível: 200GB; Câmera
Traseira: 5MP
Câmera Frontal: 2MP; Resolução de vídeo: HD 1280 x 720;
Sensores: Acelerômetro
NFC: Sim; Conexões: 2G GSM / 3G WCDMA / 3G TD-SCDMA /
4G LTE FDD / 4G LTE TDD
Localização: GPS / A-GPS; Wi-Fi: Sim; Bluetooth: Versão 4.0;
USB: Versão 2.0
Tipo de Chip: Single-SIM; Bateria: 4000 mAh; Dimensões (A x L x
P): 18,69 x 10,86 x 8,7 cm
Peso: 289 g

UNDDISPOSITIVO MOVEL PORTATIL TABLETE QUAD CORE
MULTI-TOUCH WIDESCREEN SISTEMA OP. ANDROID NA

7

00007 00052644

PROCESSADOR INTEL® CORETM I7-4610M (3.00 GHz, 4 MB
Cachê, Dual Core) com Intel® Turbo Boots até 3.70 GHz Sistema
Operacional Linux Chipset Intel® HM87 Memória RAM 4 GB
DDR3L SDRAM (1600 MHz) Slots de Memória 2x SODIMM
DDR3L (Dual Channel) Disco Rígido (HD) 1 TB, SATA, Unidade
Ótica Leitor e gravador de CD/DVD (Gravador de CD 24x,
Gravador de DVD 8x), 9,5mm (A) Leitor de Cartões Leitor de
SmartCard e Leitor de cartões MMC / RSMMC / SD / mini SD /
SDHC / SDXC / MS / MS Pro / MS Duo* Slot de expansão
Express Card TM /34 Webcam 2.0 megapixels HD Tela LCD 14
com tecnologia LED Vídeo Processamento de vídeo integrado
Intel® HD Graphics 4600 Aceleração gráfica integrada de vídeos
em alta definição (HD) e suporte Microsoft® DirectX® 11.2 e
OpenGL 4.3 Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e
alto-falantes estéreo embutidos Conectividade 10/100/1000 Mbps,
Gigabit Ethernet / Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/n TM Portas de
Conexão 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x
Áudio (combo para microfone e fone de ouvido), 1x DC-in
(carregador) Segurança Leitor Biométrico (Impressão digital)** /
Abertura para trava tipo Kensington / Chip de criptografia TPM 1.2
Teclado Português-Brasil, 88 teclas Mouse Tipo Touchpad, com
toque múltiplo***, 2 botões Carregador 100~240V Automático,
65W Bateria Li-ion, 6 células, 62Wh Cor Preto Dimensões 340 x
30,5 x 242 mm (L x A x P) Peso Líquido / Bruto 2,3 Kg / 2,7 Kg
Conteúdo da embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo
padrão Inmetro e Guia Rápido de Instalação. Certificações
Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência
Energética: Portaria INMETRO nº 170/2012 e IEC 61000 /
Segurança do usuário: IEC 60950 / Equipamento ecológico:
EPEAT Gold, RoHS / Ruído Acústico: ISO 9296. Garantia de 03
anos onsite, através de assistência técnica do fabricante do
equipamento.

UNDNOTEBOOK 4GB COM PROCESSADOR INTEL CORE TM I7
TELA LED 14"

7

00008 00052643

PROJETOR MULTIMIDIA com Luminosidade mínima de 3500
(ANSI Lumens), Conexão de rede Wireless, USB, HDMI, Vídeo
Componente, RGB, Vídeo Composto, tecnologia de projeção 3
LCD, com resolução nativa XGA 1024x768, compatível com
HDTV, controle remoto, maleta de transporte,  3 anos  de
garantia.

UNDPROJETOR MULTIMIDIA COM LUMINOSIDADE MINIMA DE
3500 ANS COM CONEXAO WIRELESS

7

00009 00052195

Batedeira industrial, com cuba de aço inox com capacidade de 5
litros e equipada com sistema de variação continua de
velocidades, Estrutura  em alumínio fundido. Acompanha 03(três)
batedores intercambiáveis ( globo, raquete e gancho ) Sistema de
segurança anti-rearme que impede o religamento automático da
máquina em casos de desligamentos anormais de energia
elétrica. Frequência:50/60 hz.

UNDBATEDEIRA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS 7
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00010 00051956

Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU´S  (AR3)  - Tipo 3 -
12.000 BTUS Região Sul e Sudeste ; Modelo; Split High Wall;
Tipo de ciclo Quente/Frio ; Cor Branco;  ENCE A ; Filtro de Ar
Anti-bactéria ; Vazão de Ar  no mínimo 500 m³/ Controle remoto
Sim ; Termostato Digital; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V
. Demais Regiões:  Modelo  Split High Wall; Tipo de ciclo  Frio;
Cor Branco; ENCE A;  Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar  no
mínimo 500 m³/ Controle remoto Sim ; Termostato Digital;
Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V.
Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall
(tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os
modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar
ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA -
ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar
condicionado deverão ser acompanhados do manual de
instruções em português para uso, conservação e manutenção
dos equipamentos.

UNDAPARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - (AR3)
(PROINFANCIA)

14

00011 00049604

MEDINDO: (DxA) 1100mm x 740mm
Tampo em 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm, encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, fixação do
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina
M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em
ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, Estrutura inteiriça
com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base
superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em
chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de
ponteiras de PVC, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna
de sustentação composta por tubo de metalon  Ø 95,25 x 1,5 mm,
sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento
com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso.

UNDMESA DE REUNIAO REDONDA 1100 X 740 MM 7

00012 00052770

Armário de aço montável, 02 portas de abrir na cor branca com 03
reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxador
estampado na chapa da própria porta no sentido vertical em toda
sua extensão, com acabamento em
PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das
prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento
das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chave tipo
Yale, pés para armário de aço, com base de polipropileno de alto
impacto de 50 mm de diâmetro, fixado por parafusos de 3/8 1’’,
fabricado em chapa de aço nº 24 (0,60mm), pintura eletrostática a
pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a
240º na cor cinza cristal,com capacidade de 30 kg por prateleira,
com dimensões mínimas aceitáveis; altura externa 1980mm x
largura 900mm x profundidade 400mm e altura interna 1890mm x
largura 895mm x profundidade 375mm, a estrutura deverá ser
desmontável, para manejo em caso de reforma ou estocagem.

UNDARMARIO 2 PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS E FECHADURA
MEDINDO 1980 X 900X450 MM

7

00013 00048944

Ventilador de parede cor preferencialmente branca, grades na cor
branca, diâmetro 600mm, hélice com 3 pás de 550 mm, 200 Watts
de potência, Vazão m3/min: 250, Rotação RPM: 1400,
FREQUÊNCIA 50/60, Tensão 127/220 Bivolt, controle de
velocidade.

UNDVENTILADOR DE PAREDE 200 WATTS COM 60 CM DE
DIAMETRO

28

00014 00050192

Com aplicativos instalados, youtube, recursos multimidia, grava
programação, recursos de TV Digital, conversor digital integrado
e Interativo (DTVi), tipo de tela: LED, tamanho da tela: 39,
resolução de imagem: HD, Wi-Fi integrado, entradas especiais:
HDMI, USB, quantidade de entradas: HDMI, 3 HDMI.

UNDTELEVISOR DE LED DE 39" COM CONVERSOR DIGITAL 7

00015 00049838

Com capacidade para 30L, consumo (kw/h): 1,0KWh/mês,
potência (w): 1000W, com timer, display digital, relógio, luz
interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de
segurança, prato de vidro, voltagem: 110V ou 220V.

UNDFORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE ATE 30 LITROS 7
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00016 00048920

Equipamento com função Mute e baixo ruído; Saída de ruído é
igual a aproximadamente 0 no modo standby; Larga resposta de
frequência  e baixa distorção; Painel flurescente, com indicador
de status de operação perfeita; Maior distância: 30 mts no
ambiente ideal e 20 mts em ambiente comum; Duplo canal. Dois
microfones trabalhando juntos sem interferência; Indicado para
uso em palcos médios e pequenos, bares e residências; Receptor
com modo recepção: Bloqueio de frequência do cristal; Faixa de
frequência: 180-300 Mhz; Estabilidade da frequência: 15 PPM;
Sensibilidade: 3uV 30dB S/N; Relação Sinal/Ruído: 60dB; Saída
de áudio: 0~0.5V/4.7K; Alimentação: AC90/240V (+-10%). Com
Transmissor: Faixa de frequência: 180-300 Mhz; Estabilidade de
frequência: 15 PPM; Modo Modulado: FM; Profundidade de
modulação: 10 Khz; Poder de emissão: 30mV MAX; Supressão
harmônica: 40dB; Bateria: 9V;  Antena: Telescópia; Corrente de
bateria: 25~30mA; Na cor preto.

UNDMICROFONE PROFISSIONAL DUPLO CANAL SEM FIO VHF
COM FAIXA DE FREQUENCIA DE 180 A 300 MHZ

7

00017 00049509

HD Portátil , Capacidade 1 TB, Recursos e Funções
Backup, Proteção de dados ,Conexoes Interface USB 3.0, USB
2.0 ,Wireless nao.

UNDHD EXTERNO DE 1TB 7

00018 00052194

Com frezzer de 55 litros, classificação A em eficiência energética,
capacidade mínima 276 litros, voltagem 127v ou 220v, consumo
de energia (Kwh/mês): 38,5.

UNDREFRIGERADOR DE 02 PORTAS COM CAPACIDADE MINIMA
DE 276 LITROS NA COR BRANCO

7

00019 00048821

Processador com no mínimo 2.20 GHz, 6 MB Cache, Turbo Boost
até 2.80 GHz, Soquete LGA 1151 ou superior compatível com
processador ofertado.
Placa Mãe do fabricante do equipamento ou homologada para o
mesmo, que suporte a configuração descrita.
Chipset - Intel® B150 ou superior
Sistema Operacional  - Windows 10 Pro (64 bits)
Memória RAM: 4 GB DDR4 SDRAM (2133 MHz, Non-ECC) , 2x
slots SODIMM com suporte de até 32 GB, em  modo Dual
Channel
Armazenamento : 1 HD de  500 GB.
Gráficos: Intel® HD Graphics 530 integrado ao processador;
Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e
suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.4
Áudio: Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado;
Alto-falante interno com potência de 2W
Conexões de Rede: Rede sem fio Wireless   com antenas;
Rede  Realtek RTL8111EPV 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit
Ethernet, suporta DASH 1.1
Slots de Expansão:
1x M.2 2230 para módulo wireless
1x M.2 2280 para unidade SSD
Portas de Conexão:
Traseira:  1x DC in  / 2x USB 3.0 (1x USB permite alimentação da
Unidade Ótica) / 2x USB 2.0 / 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort, 1x
VGA /  2x Antena / 1x COM (serial) / 1x RJ-45 /  1x Áudio
(Line-out)
Frontal:  4x USB 3.0 /  1x Line-in /  1x Headset

 Segurança:
Chip de criptografia TPM V2.0
Software de recuperação das configurações originais
disponibilizado pelo fabricante e/ou homologado pelo mesmo.
Gabinete  com  formato Ultracompacto podendo ser usado na
vertical ou horizontal (reversível), tendo na sua parte  frontal
botão de  Liga/Desliga, LEDs  indicadores que indicam a atividade
disco rígido, bem como identificar se esta ligado.
Equipado com ventilação com fluxo de ar adentrando pela fronte e
saindo pela traseira
Base/pés antiderrapante.
Dimensões (C x L x A) Gabinete: 178 x 178 x 34 mm
Fonte  de 90W, PFC Ativo, 87% de eficiência, 100~240V /
50~60Hz automática;
Abertura para trava tipo Kensington;
Anilha para cadeado;
Sensor de intrusão
Teclado  Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de
líquidos
 Mouse  Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI

UNDCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 2.20 GHZ, 4 GB RAM
E HD 500 GB

28
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Documentos e Acessórios;
Fonte de alimentação, cabos, guia rápido de instalação, base de
apoio para uso do gabinete na vertical e 2 antenas para wireless
Certificações/ Compatibilidades²
Compatibilidade de hardware: WHCK Microsoft® Windows 10
(x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência
Energética: Portaria INMETRO 170/2012 ;
Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e
CISPR24
Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com
NBR 10152 (ISO 7779 e 9296)
Equipamento ecológico: EPEAT Gold e RoHS
Gerenciamento remoto: DMTF
As certificações exigidas no item 1.16 e sub itens, deverão ser
comprovadas no ato da entrega, através de copias autenticadas
ou copias acompanhadas de declaração do fabricante
direcionada a Prefeitura Municipal de Linhares, onde conste o
numero da licitação,  razão social do emissor, com a qualificação
pessoal de quem assinou, e conste o numero do  CNPJ do
fornecedor, ou ainda impressos dos sites oficiais com indicação
do endereço eletrônica (URL) para possível conferência, caso
haja dúvida.

00020 00049619

Dimensões: 1057mm x 470mm x 570mm
Estrutura chapa #26 e #24 (0,45mm e 0,60mm)
Corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm)
Frente das gavetas em aço chapa #26 (0,45mm)
25kg por gaveta
Desliza por patins de nylon

UNDARQUIVO DE ACO COM 3 GAVETAS 7

00021 00054067

Cafeteira Elétrica  - Preto/Inox - Características: Acessórios -
Colher dosadora; Indicador de nível de água Sim; Características
Gerais - Capacidade para 30 cafezinhos; - Filtro permanente; -
Porta filtro removível; - Sistema corta pingo; - Reservatório de
água com graduação; - Placa aquecedora para manter o café
aquecido após o preparo; - Botão luminoso liga/desliga; Filtro
permanente Sim; Lâmpada piloto Sim; Desligamento automático
Não; Capacidade até 30 xícaras; Jarra térmica Não;
Especificações Técnicas: Consumo de energia (kW/h) 0,8; Cor
Inox Preto; Potência (W) 800; Tensão/Voltagem 110V; Manual de
instruções - Certificado de garantia;  Garantia 12 meses;
Dimensões aproximadas: Altura31,00 Centimetros; Largura28,00
Centimetros; Profundidade19,00 Centimetros; Peso 1,36 Quilos

UNDCAFETEIRA ELETRICA PRETO/INOX COM CAPACIDADE 1,5L 7

00022 00054068

Scanner : Profundidade de cores: 48 bits interna/24 bits externa;
resolução ótica: 4800 dpi; páginas por minuto: 5; tipos de
documentos: cheque,livro, papela comun, cartão de visita;
conectividade: USB 2.0; software, área de digitalização:
21,59x29,72 cm; tamanho máximo para digitalização:
A4)21x29,7cm); sistemas operacionais compatíveis: Mac OS X,
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows
XP SP2, Windows 10, Alimentção 110V. Características Físicas:
ítens incluso : cabo de alimentação, cabo USB, CD instalação
com manual. Garantia 01 ano.

UNDSCANNER DE BASE PLANA COM TAMPA REMOVIVEL 7

00023 00054069

Tela de projeção 1,80x1,80 Especificações:  Tela com tecido de
projeção Matte White (branco opaco) e ganho de brilho de 1,1 a
1,5 vezes,  Tubos de alumínio, Pintura eletrostática, Suportes
metálicos, Formato: 1:1 (quadrado),   Diagonal (polegadas): 100 ,
Área de projeção (A:B): 1800 X 1800 mm, Área Total (C): 1880 X
1950 mm.

UNDTELA DE PROJECAO 1,80 X 1,80 COM TECIDO BRANCO
OPACO E TUBOS DE ALUMINIO

7

00024 00054070

BRINQUEDOTECA BÁSICA EM MADEIRA /MDF/EVA -21 ÍTENS
     Itens que compõem a brinquedoteca-tamanhos aproximados:
1.TEATRO DA HORA - 80 x 35 x 107 cm; 2.MESA COM 4
CADEIRAS -Medida da cadeira: 26 x 30,5 x 60 cm; -Medida da
mesa: 60 x 60 x 55 cm; 3. PEQUENO ENGENHEIRO - 18 x 18 x 6
cm; 4.CANTINHO DA LEITURA - 55 x 7 x 110 cm
5.TAPETE NUMERAL E QUANTIDADE COM BORDAS; -Cada
base medindo: 31 x 31 cm -Tapete medindo: 80 x 168 cm;
6.PRATELEIRA COLORIDA - 60 x 25,5 x 106 cm; 7.MAPA - 30 x
30 cm;  8.FANTOCHE AVULSO ; 9.TANGRAM EVA - 21 x 21 cm;
10.MEMÓRIA - 12,5 x 12,5 x 5 cm; 11.DOMINÓ - 17 x 9,5 x 4 cm;

KITBRINQUEDOTECA BASICA EM MADEIRA /MDF/EVA
COMPOSTO POR 21 ITENS

7
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12.QUEBRA-CABEÇA  MDF; 13.DADO PEQUENO; 14.LOTO
LEITURA EVA- 18 x 18 x 5 cm
15.NUMERAIS E QUANTIDADES - 18 x 18 x 4 cm ; 16.FAZENDO
CALCÚLOS - 17 x 9,5 x 4 cm; 17.JOGO DE XADREZ E DAMA ;
18.ALFABETO MÓVEL - Letras medindo 11 cm; 19.JOGO DE
TRILHA ; 20.ÁBACO ABERTO - 30 x 7 x 12 cm
21.ROLA-ROLA MINI - 11 x 9,5 cm. Dimensões aproximadas do
produto com embalagem: 5 volumes - - 9 x 57 x 112 cm; - 4 x 37 x
90 cm; - 64 x 62 x 62 cm
- 10 x 31 x 62 cm; - 33 x 32 x 32 cm. Itens inclusos: 21 peças.
Composição / Material: Madeira. Embalagem: Papelão

00025 00054071

Tripé, Pedestal, Suporte Para Telas De Projeção 2,5m,
Confeccionado em tubos de Aluminio e junções de Nylon
Industrial, Com Haste Telescópica de 2 estágios para regulagem
iniciando com 1,00m e atinge 2,50m de Altura, Base Sistema
Articulado tipo Tripé com regulagem de abertura projetando no
chão um diametro de 0,30M até 0,70m, Bolsa para transporte e
proteção  em TNT REFORÇADO, Suporta até 15Kg

UNDSUPORTE PARA TELA DE PROJECAO 2,5M 7

00026 00054072

Suporte para TV - Permite inclinação de 8°. Ideal para salas,
escritórios e quartos, Tipo de Embalagem: Box, Tipo de Suporte:
inclinável para visão frontal e superior, Tipo de Material: Aço
Carbono, Cor: Preto, Tipo de Pintura: Pintura Eletrostática,
Furação Compatível: VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100
,200x200, 300 x 200, 300x300 max.400x100mm Conteúdo da
Embalagem: Suporte para TV, hastes extensoras, manual,
parafusos (M4, M6 e M8) e buchas. Acompanha nível bolha.
Garantia: 05 anos

UNDSUPORTE PARA TV INCLINAVEL PARA VISAO FRONTAL E
SUPERIOR

7

00027 00054077

MESA DE ESCRITÓRIO: Mesa de trabalho 3 gavetas, com chave,
tampo em MDP-BP de 25mm de espessura na cor cristal ou
platina, com bordas em PVC de 2mm de espessura e 25 mm
largura colado a quente na cor cinza claro, pés em chapa de aço
0,90mm de 25x25mm oblongo, almofadas laterias sacáveis na cor
azul claro, pés confeccionados em aço chapa 0,90mm triplamente
estruturado e composto por barra ligação medindo: Altura 19mm x
Largura 460mm x Prof. 40mm, chapa retangular elíptica blindada
em sua parte interna e com aberturas superior e inferior para
acesso da passagem de fios, com dobra tipo Z para sustentação
da almofada medindo: Alt. 665mm x Larg. 208mm e base Oblonga
medindo 12,5mm de Raio com extremidade medindo alt. 25mm x
Larg. 50mm x Comp. 463mm, tubo estrutural para maior
resistênca aos pés com 2 dobras perpendiculares sendo a 1º (
20mm) com 90º a 2º dobra com ( 40mm) a 90º e terminando com
(20mm) a 90º e com (665mm) de altura, com ponteiras em
poliestireno encaixadas por pressão,dotado de sapata niveladora
injetada em polipropileno para corrigir possíveis desníveis de piso
na cor da estrutura de 5/16, painel frontal em chapa de aço de
0,60mm com dobras duplas, vãos úteis do lado esquerdo e direito
de no mínimo Lar. 50mm x Altura 30mm para possível passagem
de cabos, painel fixado a estrutura através de 4 parafusos sem
ponta fixados horizontalmente em 4 buchas metálicas por
intermédio de agarras de múltipla fixação, cravadas e embutidas
na porção central dos pés, pintado em tinta eletrotástica pó na cor
Cinza claro após tratamento anti ferrugem, gaveteiro com 03(três)
gavetas com corpo e frenet em chapa de 0,45mm de espessura,
puxadores em polipropileno na prata, frente da gaveta com
orifícios de ventilação, fechamento simultâneo das gavetas
atarvés de fechaduar cilíndrica tipo Yale, com01 divisor interno
para objetos, Corpo em aço SAE 1008 por proceso de
estampagem e conformação por dobragem, pintado em tintta
eletrostática a pó na cor Cinza Claro e frente das gavetas na cor
azul claro, gavetas com deslizamento por trilhos corrediças de
aço e roldanas de nylon, dimensões:    Externa Altura 570mm
xLargura410mm x Prof.580mm, Medida das gavetas 1º com
Altura de 60mm x Largura de 347mm x Prof.575mm, 2º com
Altura 160mm x Largura 347 x Prof. 575mm e 3º com Altura
320mm x Larg. 360mm x Prof 410mm Comprimento total da mesa
1400mm x Prof. 657mm x Altura 740mm.

UNDMESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS  MEDINDO 1400MM
X 657MM X 740MM

7

00028 00050553

Liquidificador Industrial 6L: Uso industrial. Corpo em Inox. Copo:
6L Voltagem: 110/220v Potência:1/2 HP, RPM: 3.740 e
Frequência:50/60Hz.

UNDLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX COM CAPACIDADE
PARA 6 L

7
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Ítem (*) Código Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total
(*) Primeiro ítem encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.
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MINUTA DO CONTRATO

(MINUTA) CONTRATO Nº  ____ / 2019

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LINHARES, QUE ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 

LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA "VENCEDORA DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº -----/2019,  EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº ------------/2018.

Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado o Município de LINHARES, ES, pessoa jurídica de Direito 

Público, com sede à Avenida Augusto Pestana, 790, Centro, Linhares - ES, devidamente inscrito no C.N.P.J (MF) sob o nº 

---------------------------------------------, neste ato representado pelo(a) Secretaria Municipal de ............................, portador do CPF (MF) 

nº --------, residente e domiciliado(a) à ---------------------------, neste instrumento denominado simplesmente CONTRATANTE e, do 

outro, a empresa ----------------------, estabelecida à------------------------------, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº ---------------, 

representada  legalmente neste ato pelo Sr (a) ---------------------------, portador(a) do  CPF (MF) n° -------, residente e domiciliado(a) à 

------------------------, adiante  denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o julgamento datado de -----, referente ao 

Pregão Presencial de Nº -----/2019, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de ---------------------------, no processo no 

-----------------/2018, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 

8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material permanente (mobiliário, eletrodomésticos e outros), destinados a 

estruturar as sete redes de serviços socioassistênciais da Proteção Social Básica (CRAS - Centro de Referência de Assistência 

Social), de acordo com a Emenda Parlamentar  2018 - 28990014, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº ----/2019 

cujo edital consta no Processo Administrativo nº 17645/2018, conforme proposta anexa.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
A entrega dos materiais obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, 

bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº ----/2019, além das obrigações assumidas na proposta firmada 

pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar 

deste contrato, no que não o contrarie.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;

b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;

c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas por parte da contratada;

d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº ----/2019, 

que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

 

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1. Entregar os materiais conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria, fiscalizando-os 

juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa;

3.2.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.3. Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, 

respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

3.2.4. Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, 

imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de 

materiais empregados.

3.2.5. Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, 

desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.6. Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, um representante para prestar esclarecimentos e atender às 

reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.7. Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde 

o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a 

comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.8. Aceitar, nas mesma condições, os acréscimos ou  supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.9 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.10 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante. 

3.2.11 Efetuar o fornecimento no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 

proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

3.2.12 Informar detalhadamente a MARCA, FABRICANTE, MODELO, TIPO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE;

3.2.13 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

3.2.14 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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3.2.15 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990), sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

3.2.16 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, 

ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.17 Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

3.2.18 Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no Portal de Transparência, para 

atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, 

necessário se faz a assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o Município. (Certificado Digital). 

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:
4.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor a ser nomeado por Portaria Interna, terá a função de 

Fiscal e Gestor do Contrato oriundo desta licitação.

4.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora de serviço, 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 corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO
5.1 O preço global do fornecimento é de R$ ______ (_______),conforme proposta comercial de preços unitários da contratada, 

constante da Planilha de Formação de Preços do termo de referência Edital, apresentada pela contratada, anexada ao presente 

contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância 

constante da respectiva nota fiscal/fatura 

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência 

mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a 

aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua 

reguralidade fiscal conforme solicitado  para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e 

número da Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) 
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de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO
Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária.

PARÁGRAFO QUARTO
Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

PARÁGRAFO QUINTO
A CONTRATADA deverá requerer o reajuste, se assim entender necessário, após o transcurso de 01 (um) ano, contados da 
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, nos termos do artigo 40, inciso XI da Lei nº 
8.666/93.

O índice a ser utilizado para o reajuste, será o INPC/IBGE ou por outro índice oficial que vier substituí-lo, acumulado durante o 

período. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
6.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no 

orçamento municipal para o exercício de 2018 e subseqüentes, a saber:

22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

22.01.08.244.1017.2.397 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

4.4.90.52.000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS DO FNAS

PARÁGRAFO ÚNICO
Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações 

especificadas nesta cláusula. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO
7.1  O contrato terá sua vigência no período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação. 

7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
8.1 A entrega dos produtos deverá ser de forma única, no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de 

Fornecimento.

8.2 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMAS, situado a  Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 876, Bairro Araçá, 

no horário das 08:00 às 16:00 h, de segunda à sexta.

8.3  Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e de acordo com as especificações estabelecidas no 
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Edital/empenho, observando-se, também os prazos de entrega estabelecidos para que se declarem os aceites.

8.4 A secretaria poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos materiais ou 

até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento do 

material.

8.5 O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o 

recebimento total com o devido ateste de recebimento da nota fiscal.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO
9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e  65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 

8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 

fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 

Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotação errôneo parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia 

sobre o valor total contratado;

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre 

o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da 

convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em 

função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal 

do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade 

competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA
As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou na impossibilidade 

de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a 

contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos 

artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da 

Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e 

forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, _____ de _____________ de 2019.

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES

-----------------------------------------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DE ----------------

CONTRATANTE
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CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - -----------------------------------------

2 - -----------------------------------------
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ANEXO III

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
1. Planilha de Formação de Preços

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/MODELO UNID. QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1.
2.
TOTAL ESTIMADO DA AQUISIÇÃO 

Os valores unitários e total da proposta deverão ser preenchidos preferencialmente em algarismo e por extenso, 
para cada item cotado.
Valor Total da proposta por extenso: ________________________

Prazo de validade da proposta: ________________________

DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de 

lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita  entrega dos materiais objeto desta 

proposta.

Razão Social:___________________________________________________________

CNPJ: ________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________

Telefones:  ______________________________ 

FAX: ______________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Banco: _________________________  Agência: __________ Conta: _______

Nome do representante legal para assinatura do contrato: _______________________

CPF: __________________________ Ident. __________________________________

Domicilio e cargo na empresa _____________________________________________

Profissão: _____________________________________________________________

Local/Data: _____________________________________________________

________________________________________

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

MODELO

 TERMO DE CREDENCIAMENTO

         Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a)______________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade nº ____________ e do CPF nº _______________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

Linhares - ES, sob o nº ___/19 na modalidade PREGÃO, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 

poderes para pronunciar-se em nome da empresa ________________________, bem como formular propostas, lances 

verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

                        Linhares - ES, ________ de ____________ de 2019.

    (nome, cargo e qualificação do outorgante)

OBS. O credenciamento deverá ser devidamente assinado com reconhecimento de firma.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA)_________________________CNPJ nº _________, 

sediada (endereço completo) ____________, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação para o presente procedimento licitatório.

Linhares - ES,                   de                           de 2019.

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE
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ANEXO VI
EDITAL DE PREGÃO Nº ----/2019

DECLARAÇÃO DE  MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Para fins de participação na licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº    /2019, a(o)                (nome da Empresa),  Inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº , sediada (o)  (Endereço completo), declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos estabelecidos 

no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 

da referida Lei.

Declara ainda a intenção de susufruir, caso necessite, do prazo de regularixação fiscal previsto nos artigos 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, 

estando ciente de que a não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

Linhares, ______ de _________________________ de _____.

_______________________

(sócio administrador) 

________________________

(contador da empresa)

Observação importante:
Este Documento deverá ser assinado, com reconhecimento de firma,  pelo representante legal da empresa e pelo Contador responsável 
pela contabilidade da empresa informando o número de Registro no Conselho Profissional. 
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ANEXO VII
(INDICAR O NÚMERO DO PREGÃO EM EPÍGRAFE OU IDENTIFICAR A CADA TÓPICO) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA COMERCIAL

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante devidamente constituído de 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE) (doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 5.1.5 do Edital do 

Pregão Presencial acima mencionado, declara, sob as penas  da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato do Pregão Presencial acima mencionado, por qualquer meio ou por  qualquer pessoa;  

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Presencial acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do Pregão Presencial acima mencionado quanto a participar ou não da referida licitação;  

d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial acima mencionado antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação;

e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido 

de qualquer integrante da Comissão de Pregão ou Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Muncipal de 

Linhares/ES antes  da abertura oficial das propostas; e  

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.   

___________, em __ de ________________ de ______ 

            

______________________________________________________________ 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM 

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA)

Observação importante:
Este Documento deverá ser OBRIGATORIAMENTE identificar o número do pregão, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA 
LICITANTE.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO

 
SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO

__________________________________(nome da empresa),  CNPJ 

Nº_____________,sediada na ____________________________(endereço  completo),  declara,  sob 

as penas da lei,  que até a presente data inexistem fatos impedit ivos para  sua habil i tação no 

presente processo l ic i tatór io,  c iente da obr igator iedade de declarar  ocor rências poster iores.

Linhares-ES,             de                                     de  2019

                            

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842 Page 41 of 42



ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000002/2019         Data: 30/01/2019  09:00

Processo Nº 017645/2018

FL RUBRICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO

(INEXISTÊNCIA DE MENORES EM SEU QUADRO DE PESSOAL, CONFORME DETERMINA O INCISO XXXIII DO 
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI N.º 9.854/99, REGULAMENTADA PELO DECRETO N.º 4.358/02);

____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ nº 

_________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ______________ e do CPF nº __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

Linhares - ES,              de                                     de 2019

(REPRESENTANTE LEGAL)
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