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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N°002/2021 

PROCESSO N°0674/2021 
 

PREÂMBULO  

O MUNICÍPIO DE MONTANHA, através do Prefeito André dos Santos Sampaio, designa a senhora Jane Bispo Engelhardt, 

pregoeira desta Municipalidade, usando a competência delegada no Decreto nº. 4.400/2021 torna público que se acha aberta, 

nesta unidade, licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço nº. 002/2021, do tipo Menor Preço LOTE– 

objetivando o registro de preços para  eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 

Impressoras conforme termo de referência, destinado a Secretaria de Educação deste município, que será regida pela Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 decreto nº. 10.024/2019, Decreto Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº 5.450, de 31 de 

maio de 2005,   lei complementar 123 de 2006 alterada pela lei complementar 147 de 2014, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie.  

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 10:00 horas do dia 04 de maio de 2021.      

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 12:00 do dia 14 de maio de 2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL w ww.bll.org.br <http://www.bll.org.br> 

 

DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta licitação  objetivando o registro de preços para  eventual e futura contratação de empresa para 

prestação de serviço de locação de Impressoras conforme termo de referência, destinado a Secretaria de Educação deste 

município,  Conforme discriminado e quantificado no Termo de Referência e Anexo I deste Edital. 

 

1.2. A licitação será dividida em Itens, conforme tabela constante no Anexo I deste Edital, facultando-se ao licitante   a 

participação em quantos lotes forem de seu interesse. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do Lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 

Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO  DE PREÇOS 

 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam  da 

minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam 

especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas 

neste Edital e seus Anexos. 

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para 

respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

http://www.bll.org.br/
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3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 

liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até 

no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 

3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua 

representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no  Edital, 

conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e 

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de 

itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante 

do certame não deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações 

do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual 

ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento 

operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04 

3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de 

habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais 

se assinalou o regime ME/EPP  no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o  direito de prioridade do 

desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação. 

 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no 

item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do 

Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas 

associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo 

próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em 

nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade  por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

http://www.bll.org.br/
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responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico. 

 

PARTICIPAÇÃO: 

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio  da digitação da senha pessoal e intransferível  do 

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,  ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer  mensagens  emitidas pelo sistema 

ou da desconexão do seu representante; 

4.10 O licita nte responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances, inclusive  os  atos  praticados  diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sis tema ou do órgão ou entidade promotora da licita ção por 

eventuais danos  decorrentes  de  uso  indevido  das  credenciais  de  acesso, ainda que por terceiros. 

 

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de  atividade seja compatível com o objeto desta licita 

ção. 

 

4.12 Os itens são destinados a participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações do art. 48 da Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 

2014. 

 

4.13 Será concedido tra tamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural 

pessoa fís ica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.14 Não poderão participar desta licita ção os interessados: 

                       proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

4.14.1 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

4.14.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

 

4.14.3 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

4.14.4 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

 

4.14.5 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-

TCU-Plenário). 

4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa 

associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail 

 contato@bll.org.br <mailto:contato@bll.org.br>. 

mailto:contato@bll.org.br
mailto:contato@bll.org.br
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente  por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a  descrição do  objeto  ofertado e  o  preço, até  a data e o horário 

estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação. 

 

5.2. O envio da proposta, acompanhada  dos  documentos  de  habilitação  exigidos  neste  Edital,  ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 

 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 

alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

5.4. Incumbirá ao licita nte acompanhar as operações no s is tema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de  negócios,  diante  da  inobservância   de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sis tema ou de sua desconexão. 

 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sis tema; 

 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação  do  licitante  melhor  classificado  somente  serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

 

6.1.1. Valor unitário; 

 

6.1.2. Marca; 

 

6.1.3. Fabricante; 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos  os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que  incidam  direta  ou  indiretamente  no  fornecimento dos bens. 

 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 

licita nte, não lhe assistindo o direito  de  pleitear  qualquer  alteração,  sob  alegação  de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias , a contar da data de sua apresentação. 
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6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado 

nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas  normas  de  regência  de contratações 

públicas federais, quando participarem de licita ções públicas; 

 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

fis calização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das  medidas  necessárias  ao exato  cumprimento  da  lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis  e  da empresa contratada ao pagamento 

dos prejuízos ao erário, caso verificada a  ocorrência  de  superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,  horário e 

local indicados neste Edital. 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo  aquelas  que  não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste  Edital, contenham vícios insanáveis  ou  não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com  acompanhamento  em tempo real 

por todos os participantes. 

 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento  definitivo  em  sentido  contrário, levado a 

efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que  somente  estas participarão da 

fase de lances. 

 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando  o  horário  fixado  para  abertura  da  sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 

 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo de real). 

 

7.9 Modo de Disputa 

 

7.9.1 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes 
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apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela 

equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol  da  consecução do melhor preço. 

 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar. 

 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico  poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública 

será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada 

a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% 

(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para  desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 

após a comunicação automática para tanto. 

 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido 
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no subitem anterior. 

 

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 

nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

 

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não  seguidas  de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo 

de disputa aberto e fechado. 

 

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei 

nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

 

7.25.1. no pais; 

 

7.25.2. por empresas brasileiras; 

 

7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas  ou os  lances 

empatados. 

 

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

7.27.2. O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao 

último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada  em  primeiro  lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em  relação  ao  máximo  estipulado   para contratação neste Edital e 

em seus anexos, observado o  disposto no parágrafo único  do art. 7º  e  no §  9º do  art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,  apresentar  preço  final  superior  ao  preço máximo 

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -  Plenário),  ou  que  apresentar  preço  manifestamente inexequível. 

 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e  instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
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8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a  realização  de  diligências,  com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública  somente  poderá  ser reiniciada  mediante  aviso  prévio no sistema com, 

no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail,  em prazo 

razoável, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo  Pregoeiro  por  solicitação  escrita  e  justificada  do  licita nte, 

formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e  prazo indicados pelo 

Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.2.  Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, 

não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 

apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da 

solicitação. 

 

8.6.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para  a avaliação 

das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

 

8.6.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 

8.7. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o 

Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o 

documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional, 

 

8.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos 

pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

 

8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova 

aplicação da margem de preferência. 

 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat" a  nova data  e horário  para a sua 

continuidade. 

 

8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais 

vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor  preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

 

8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 



          

9 
                          Praça Osvaldo Lopes, s/n° – Centro - CEP 29.890-000 – Montanha – ES Telefone: (27) 3754-2262 

E- mail: licitacao@montanha.es.gov.br 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licita ntes. 

 

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não 

for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 

disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Consulta    Consolidada    de    Pessoa    Jurídica    do    Tribunal    de    Contas    da    União    (<  https ://ce rtidoe s - 

 apf.apps.tcu.gov.br/>) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu  sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 

gestor diligenciará para verificar se  houve  fraude  por parte  das  empresas apontadas  no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 

outros. 

 

9.1.2.3. O licita nte será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 

9.1.3. Constatada a existência de  sanção, o  Pregoeiro reputará  o  licitante  inabilitado,  por falta  de  condição de 

participação. 

 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,  da  eventual  ocorrência  do  empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a  disciplina  antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente.  

 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já  apresentados,  o  licita nte  será  convocado  a  encaminhá-los, em formato digital, via 

e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
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comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de  documentos  pertinentes ao 

CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.1.7.    Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 

nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.7. Habilitação jurídica: 

 

9.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas  Mercantis, a  cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

 

9.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI:  Certificado  da  Condição  de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da  autenticidade  no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta  Comercial da  respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

 

9.7.4. No caso de sociedade s imples: inscrição do  ato  constitutivo  no  Registro  Civil das  Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

9.7.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que tra ta o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 

9.7.6. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos 

definidos pela Secretaria Especial  de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do  art. 4º, §2º do Decreto 

n. 7.775, de 2012. 

 

9.7.7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor 

rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

 

9.7.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

 

9.8.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

 

9.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.8.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

 

9.8.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 
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9.8.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

9.8.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa 

ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis  do  Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

9.8.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício 

contrata ou concorre; 

 

9.8.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

 

9.8.7. caso o licitante seja considerado isento  dos  tributos  estaduais  relacionados  ao  objeto  licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da le i; 

 

9.8.8. caso o licita nte detentor do menor preço seja  qualificado  como  microempresa  ou  empresa  de pequeno porte 

deverá apresentar toda  a  documentação exigida  para  efeito  de  comprovação de  regularidade fis cal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.8.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas 

e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda   que exista alguma 

restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

9.9. Qualificação Econômico-Financeira. 

 

9.9.1    Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

9.10. Qualificação Técnica 

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis 

com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das A existência de restrição relativamente à 

regularidade fis cal e trabalhista não impede que a licitante qualificada demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.12. como microempresa ou empresa de pequeno  porte  seja  declarada  vencedora,  uma  vez  que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada  por licita nte  qualificada  como microempresa  ou empresa de 

pequeno porte, e  uma  vez constatada a  existência  de  alguma  restrição no que  tange à  regularidade  fis cal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a  declaração  do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.14. A não-regularização fis cal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 
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do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licita ntes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

 

9.14.1. Havendo necessidade de  analisar minuciosamente  os  documentos  exigidos, o  Pregoeiro suspenderá  a 

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

9.15. Será inabilitado o licita nte que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 

9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,  haverá 

nova verificação, pelo s is tema, da  eventual ocorrência  do empate  ficto,  previsto nos  artigos  44 e  45  da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

 

9.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a 

comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do  item em que 

estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

9.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de 

menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licita nte será  declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e 

aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

vinculam a Contratada. 

 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em 

algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência 

entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou 

de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 



 

13 
Praça Osvaldo Lopes, s/n° – Centro - CEP 29.890-000 – Montanha – ES Telefone: (27) 3754-2262 

E- mail: licitacao@montanha.es.gov.br 
 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda 

às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto,  o  valor  e  os  documentos  complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e  trabalhista  da  licitante  qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o  caso, será  concedido  o  prazo de  no  mínimo  trinta minutos, 

para que qualquer licita nte manifeste a intenção de recorrer, de  forma  motivada,  is to  é, indicando contra qual (is ) 

decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as  condições de 

admissibilidade do recurso. 

 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a  partir de  então, o  prazo de  três  dias  para  apresentar as 

razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licita ntes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sis tema  eletrônico,  em  outros  três  dias, que  começarão a  contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata  dos  elementos  indispensáveis  à defesa de seus interesses. 

 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente 

ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o 

contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,  nos  termos do art. 43, §1º 

da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances. 

 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a  fase do 

procedimento licitatório. 
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licita ção será adjudicado ao licita nte declarado vencedor, por ato do  Pregoeiro, caso não haja 

interposição  de recurso, ou pela autoridade  competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade  dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05  (cinco) dias, contados a partir da data   de sua 

convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de  Registro de 

Preços, a Administração poderá  encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso  de recebimento (AR) 

ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado  uma única 

vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde  que devidamente 

aceito. 

 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no 

Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

 

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 

iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

16.1. Após a homologação da licitação,  em sendo realizada  a  contratação, será  firmado  Termo  de  Contrato ou 

emitido instrumento equivalente. 

 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 

Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), 

sob pena de decair do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas neste Edital. 

 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração  poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 

Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso  de  recebimento  (AR)  ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

16.3. O Aceite da Nota de  Empenho  ou  do  instrumento  equivalente, emitida  à  empresa  adjudicada,  implica no 

reconhecimento de que: 
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16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

 

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 

16.4. a contratada reconhece que as hipóteses  de  rescisão são aquelas  previstas  nos  artigos  77  e  78  da Lei nº 

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

16.5. O prazo de vigência da contratação será estabelecido a partir da data de assinatura do Termo Contratual até o final do 

exercício financeiro, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

 

16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licita ção, no âmbito do órgão  ou  entidade, proibição  de  contratar com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto  no  art.  29,  da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 

abril de  2018, e  nos  termos  do art. 6º, III,  da  Lei nº 10.522, de  19 de  julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

 

16.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver 

inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

 

16.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua  situação perante o 

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata  de  registro de  preços, será exigida  a  comprovação das  condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas  pelo licita nte  durante  a  vigência  do contrato  ou da ata 

de registro de preços. 

 

16.8. Na hipótese de o vencedor da licita ção não comprovar as condições de  habilitação  consignadas  no edital ou se 

recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções  das  

demais  cominações  legais  cabíveis  a  esse  licita nte,  poderá  convocar  outro  licita nte, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para  habilitação, analisada a proposta e  eventuais  documentos 

complementares e, fe ita  a  negociação, assinar o contrato ou a  ata de registro de preços. 

 

17.   DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são  as  estabelecidas  no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

20. DO PAGAMENTO 

 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

 

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo  de 
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validade da proposta; 

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

21.1.6. não mantiver a proposta; 

 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

 

 

21.2. As sanções do item acima também se  aplicam  aos  integrantes  do  cadastro  de  reserva, em pregão para 

registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

 

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo  após o encerramento 

da fase de lances. 

 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 

objeto da contratação; 

 

21.4.2. Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, nos termos da Lei 8.666 de 1993; 

 

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

 

21.5. 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 será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada 

pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração  de  investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR. 

 

21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração 

Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

 

21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração 
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da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público. 

 

21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou 

Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

 

21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na  Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,  o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante 

mais bem classificado. 

 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante 

melhor classificado. 

 

 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão 

classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada 

acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas   nos artigos 20 e 21 

do Decreto n° 7.892/213. 

 

 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação deverá ser realizada, preferencialmente, por forma eletrônica,  através  da  Plataforma BLL. 

Poderá ainda ser encaminhada através do e-mail l icitacao@montanha.es.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada 

no endereço Praça Osvaldo Lopes S/N°, Centro, Montanha/ES. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela  elaboração  deste  Edital  e  seus  anexos, decidir 

sobre a  impugnação no prazo de  até  dois  dias  úteis  contados da  data de  recebimento da  impugnação. 

23.4. Acolhida  a  impugnação, será definida  e  publicada  nova  data  para a realização do certame. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 

03 (três) dias úteis anteriores  à  data  designada  para  abertura  da  sessão  pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de  esclarecimentos  no prazo de  dois  dias  úteis, contado da  data de 

recebimento  do  pedido, e  poderá  requisitar subsídios  formais  aos  responsáveis  pela  elaboração do edital e dos 

anexos. 

 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

mailto:icitacao@montanha.es.gov.br
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23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, 

nos autos do processo de licitação. 

 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo s is tema e vincularão os participantes e a 

administração. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sis tema eletrônico. 

 

24.2. 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 subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação  em  contrário,  pelo Pregoeiro. 

 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - 

DF. 

 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros  ou  falhas  que  não alterem a 

substância das  propostas, dos  documentos e sua  validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para fins  de habilitação e classificação. 

 

24.5. A homologação do resultado desta licita ção não implicará direito à contratação. 

 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

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

processo licita tório. 

 

24.8. 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 na Administração. 

 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará  o  afastamento  do  licita nte, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados  os  princípios  da  isonomia  e  do  interesse público. 

 

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

processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada  aos interessados. 

 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

24.12.1. ANEXO I - Lotes (Descrição); 

 

24.12.2. ANEXO II - Termo de Referência; 

  

24.12.4. ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL 

 

24.12.5. ANEXO V - Custo pela utilização do sistema; 

http://www.bll.org.br/


 

19 
Praça Osvaldo Lopes, s/n° – Centro - CEP 29.890-000 – Montanha – ES Telefone: (27) 3754-2262 

E- mail: licitacao@montanha.es.gov.br 
 

 

24.12.6. ANEXO VI - Declaração Inidoneidade 

 

24.12.7. ANEXO VII - Declaração Habilitação 

 

24.12.8. ANEXO VIII - Declaração menor de idade; 

 

24.12.9. ANEXO IX - Declaração ME/EPP 

 

24.12.10. ANEXO X - Declaração Responsabilidade 

 

24.12.11. ANEXO XI - Declaração Vínculo 

 

24.12.12 ANEXO XII - Minuta da Ata de Registro de Preços 

 

24.12.12. ANEXO XIII - Minuta do Termo Contratual 

 

 

Montanha, ES 03 de maio de 2021 

 

 

 

Jane Bispo Engelhardt 

Pregoeira Oficial
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ANEXO I 

 
DESCRITIVO 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO MESES FRANQUIA 

MENSAL 

FRANQUIA 

ANUAL 

VALOR 

DA 

CÓPIA 

VALOR 

TOTAL 

1 EMEF Domingos 

Martins 

12 meses 20.000 240.000 0,10 24.000,00 

2 EMEF Bairro Brasília 12 meses 15.000 180.00 0,10 18.000,00 

3 EMEF Maria 

Clementina Velloso 

Santos 

12 meses 11.000 132.000 0,10 13.200,00 

4 EMEF Pedro Palácio 12 meses 9.000 108.000 0,10 10.800,00 

5 EMEF São Sebastião do 

Norte 

12 meses 6.000 72.000 0,10 7.200,00 

6 EMEF Presidente Costa 

e Silva 

12 meses 6.000 72.000 0,10 7.20,000 

 

PRÉ-ESCOLA 

ITEM DESCRIÇÃO MESES FRANQUIA 

MENSAL 

FRANQUIA 

ANUAL 

VALOR 

DA 

CÓPIA 

VALOR 

TOTAL 

1 UMEI Hermínia Stella 

Dettogne Favarato 

12 meses 13.000 156.000 0,10 15,60 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E POLO UAB 

ITE

M 

DESCRIÇÃO MESES FRANQUI

A MENSAL 

FRANQUI

A ANUAL 

VALOR 

DA 

CÓPIA 

VALOR 

TOTAL 

1 Gabinete da Secretária 12 meses 10.000 120.000 0,10 12.000,00 

2 Polo UAB 12 meses 3.000 36.000 0,10 3.600,00 

TOTAL  111.600,00 
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ANEXO II 

 
TERMO REFERÊNCIA 

 
 

1- OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na locação de 10 impressora Multifuncionais para impressão, cópia e 

digitalização de documentos, destinados as escolas, creches e secretaria de Educação, confomes qauntitativos descritos. 

 

2- OBJETIVO 

2.1 Fornecimentos de 10(dez) impressoras, ainda em linha de fabricação para prestação de serviços de impressão 

monogramática, reprodução de cópias de documentos e digitalização, com fornecimento de assistência técnica para 

manutenção corretiva e materiais de consumo (toner, revelador, cilindro, entre outros), conforme especificações e 

quantitativos neste Termo de Referência.  

 

3- JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

3.1. Justifica-se contratação, pois a impressão de documentos permanece sendo uma atividade necessária para o bom 

andamento das Escolas do Ensino Fundamental, Educação Infantil Pré-Escola, POLO UAB e para a Secretaria Municipal 

de Educação. 

3.2. Também para reduzir os custos e aumentar a qualidade do serviço, uma vez que a manutenção e consumo de toners 

ocorrerá por conta da Contratação. 

3.3 A escolha do Registro de Preço se define por não poder calcular o quantitativo fixo, uma vez que esse objeto é a 

primeira vez que o referido se faz. 

3.4 A realização de licitação que tem a finalidade de contratar empresa para efetivar a prestação de serviço – Locação de 

Equipamentos Multifuncionais, é de suma importância para o desenvolvimento das atividades nos órgãos. Neste sentido, a 

contratação deverá ser realizada para não interromper o andamento das atividades dos setores que necessitam de tais 

serviços, destacando a a caracterização do serviço contínuo e sua essencialidade para a administração no desempenho de 

suas atribuições, cuja a interrupção pode comprometer suas atividades, possibilitando assim que a contratação possa 

estender-se por mais de um exercício financeiro. A contratação é justificável por se tratar de serviços que abrangem as 

necessidades públicas permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para atender as demandas da Pasta, garantindo-se 

condições para realização das atividades administrativas institucionais internas e externas. A impressão e reprodução de 

documentos é algo indispensável no serviço público. O anseio da Administração é reduzir suas despesas quando transfere 

para terceiros a realização direta dos serviços, considerando o princípio da economicidade. Após análise do processo atual, 

concluímos que a contratação nos moldes traduz em resultados altamente benéficos à administração pública, reduzindo 

drasticamente os gastos com insumos e consumíveis, tendo disponibilizado equipamentos modernos, novos e padronizados, 

que oferecerão melhor qualidade da impressão ao tempo em que reduzirão o tempo de resposta às demandas operacionais 

internas; 

Deste modo, resta justificada a necessidade de aquisição dos serviços descritos. 

  

4- ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS 

4.1 Especificações Básicas: 

a) Equipamentos multifuncional monocromático, com funções de cópias, impressão e digitalização e scanner colorido; 

b) Velocidade de impressão e cópias de, no mínimo, 25 cópias/páginas monocromáticas por minutos, em papel A4 ou 

Carta; 

c) Tempo de aquecimento de até 19 segundos; 

d) Memória de até 56 MB RAM; 

e) Frente e verso automático, sem perda de velocidade. 

 

5- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

5.1 A manutenção preventiva e corretiva das máquinas, bem como a reposição de materiais e insumos deverá ser realizada 

no horário de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira; 

5.2. Entende-se como manutenção preventiva a assistência técnica planejada e periódica dos equipamentos que tenham a 

prevenção da ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções das máquinas; 

5.3. Entende-se como manutenção corretiva aquela não periódica que poderá ocorrer nas máquinas para correção de vícios,  
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defeitos ou incorreções eventuais urgentes ou que garantam o bom funcionamento das máquinas; 

5.4 É de responsabilidade da Contratada, nos casos de manutenção corretiva, reparar, corrigir, remover ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, as peças, componentes e acessórios em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais utilizados, em até 04 (quatro) horas, após a notificação por parte da Contratante; 

5.5. Nos casos em que o problema atrapalhe a execução das atividades corriqueiras dos setores de atendimento ao público, 

a empresa deverá substituir a impressora, no prazo apresentado no item 5.4, por outra de modelo equivalente ou superior, 

em perfeitas condições de uso, sem ônus adicional para a Contratação, responsabilizando-se por todos os custos 

decorrentes, enquanto perdurar o conserto da mesma;  

5.6. Nos casos de manutenção preventiva, as escolas e a Secretaria Municipal de educação, verificando ruídos, manchas nas 

impressões ou cópias, ou demais detalhes que possam no futuro, ocasionar defeitos nas máquinas, notificará a Contratada 

para que possa realizar tal manutenção; lubrificando, limpando ou realizando qualquer serviço necessário para o bom 

estado de funcionamento da impressora, a fim de evitar paralisações nos serviços. 

 

6- RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

6.1. Fornece máquinas de 2º (segundo) uso, ainda em linha de fabricação e digital, com garantia de qualidade de cópias, 

impressões e digitalizações através de declaração do fabricante ou distribuidor dos equipamentos no Brasil, ser revendida e 

possuir assistência técnica ou distribuidor dos equipamentos no Brasil, ser revendida e possuir assistência técnica no estado 

do Espirito Santo; 

6.2. A instalação da impressora deverá ocorrer em um prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura do 

contrato; 

6.3. Nos casos de urgência, tendo em vista que não poderá haver paralisação das atividades de algumas escolas e da 

Secretaria Municipal de Montanha no atendimento ao público, a Contratada, após a notificação por parte do Contratante, 

deverá realizar visita técnica no prazo de até 04 (quatro) horas; 

6.4. É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de toners. Os mesmos deverão ser da própria marca da impressora 

ofertada, podendo ser remanufaturados. No ato da entrega e instalação das impressoras, a CONTRATADA deverá fornecer 

as escolas e na Secretaria Municipal de Montanha, no mínimo, 02 (dois) toner reserva para cada máquina, além daquele já 

presente na impressora instalada, que servirá como estoque para eventuais substituições; 

6.5. A Contratada, após notificações por parte da Contratante, deverá entregar nas escolas e na Secretaria Municipal de 

Montanha, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, os toners extras que serão solicitados para reposição de 

estoque; 

6.6. É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de insumos e materiais de consumo (toner, revelador, cilindro, 

entre outros) de boa qualidade, para o perfeito funcionamento da máquina, em quantidade necessária para suprir a demanda 

(exceto papel), sem ônus adicional; 

6.7. É obrigatório a utilização de peças ou toners originais da marca ofertada; 

6.8. O descumprimento da contratada nos prazos e condições definidos neste Temo de Referência poderá ensejar a rescisão 

do contrato, sem prejuízos das demais penalidades cabíveis na Lei n° 8.666/93; 

6.9. Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte para instalação ou remoção de máquinas, sempre que solicitado pelo 

Contratante, sem ônus adicional no prazo estabelecido no item 5.4 deste Termo de Referência.  

6.10. Transportar, seus funcionários, ferramentas e máquinas sempre que o atendimento técnico for solicitado, sem ônus 

para o Contratante; 

6.11. Efetuar medições mensais, apresentando relatório demonstrativo do número de cópias, impressões e digitalizações 

produzidas no período, excluindo as cópias decorrentes de teste promovidas por técnicos da empresa. 

6.12. A contratada deverá encaminhar, mensalmente, à Contratante   demonstrativo de produção das quantidades aferidas 

no mês correspondente, bem como os relatórios extraídos de cada máquina, sem o qual não será realizado o pagamento da 

fatura;  

6.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo da 

execução do objeto licitado; 

6.14. Responder em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outra 

correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que 

porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

6.15. Manter durante toda a vigência de contrato, em conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas por lei e neste termo de Referência e/ou no processo licitatório; 

6.16. A contratada deverá possuir seguro da(s) máquina(s), uma vez que a Contratante não se responderá por danos, roubos 

e/ou perda/extravio do(s) equipamentos(s); 

6.17. A contratada não poderá subcontratar, ceder e/ou transferir, total ou parcialmente parte alguma do objeto ora licitado. 

 

7- RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 
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7.1. Acompanhar, fiscalizar, zelar pela boa qualidade do serviço, receber, conferir e avaliar os serviços prestados pela 

Contratação; 

7.2.  Comunicar imediatamente à Contratada quaisquer anormalidades apresentadas no funcionamento das máquinas, 

interrompendo seu uso se assim for recomendado; 

7.3. Destinar área especifica para a instalação das máquinas, dotadas de pontos elétricos e da rede de computadores, em 

quantidade compatível, quando for o caso; 

7.4. Recusar a instalação de máquinas que não se encontrem nas condições especificadas, ainda que estejam em condições 

gerias de funcionamento; 

7.5. Efetuar o pagamento à contratada conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais; 

7.6. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da Contratada que ensejaram sua contratação, embora, deva 

esta manter condições durante a execução do contrato. 

 

8- LOCAL DE ENTREGA 

8.1. A instalação de uma impressora será realizada na Secretaria Municipal de Educação situada na Avenida Verdeval 

Ferreira, 354 – Bairro Centro. 

8.2. A instalação de uma outra impressora será realizada na Educação Infantil UMEI Hermínia Stella Dettogne Favarato – 

Rua José Seabra, 275 – Bairro Alcebíades. 

8.3. As demais instalações das impressoras serão realizadas nas escolas de Ensino Fundamental; 

-EMEF Domingos Martins -  Avenida dos Combonianos, s/n - Bairro Irma Maria Zélia; 

-EMEF Bairro Brasília – Rua Professor Fagundes de Lima, 123 – Bairro Brasília; 

-EMEF Maria Clementina Velloso Santos – Avenida Doutor José Silveira -  365 Bairro São Sebastião; 

- EMEF Presidente Costa e Silva – Praça Coronel Vindilino de Matos de Lima, 234 – Bairro Fundão; 

- EMEF Pedro Palácios – Avenida Governador Cristiano Dias Lopes Filho, 150 – Vinhático; 

- EMEF São Sebastião do Norte – Avenida Antônio Pinheiro Barbosa, s/n São Sebastião do Norte. 

 

9- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à custa dos recursos. 

 

10- DA VIGENCIA DO CONTRATO 

10.1. A contratação será para o prazo de 12 (doze) meses subsequentes, renovável por igual período, tendo vigência a partir 

da assinatura do contrato; 

10.2. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante toda a vigência do instrumento contratual. Sendo admitido o reajuste 

do contrato, por acordo das partes, nas situações previstas no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93, para manter o 

equilíbrio econômico financeiro, devendo existir a devida comparação para tanto. 

 

11- DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento à licitante vencedora será em moeda corrente, mensalmente, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

em 01 (uma) via, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, que deverá indicar o número de Conta Corrente e Agência 

Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária; 

11.2. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas a empresa contratada para retificação e 

reapresentação, a crescendo-se, no prazo, os dias que se passarem entre a data da devolução e a reapresentação;  

11.3. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente será efetivado após a verificação da regularidade da empresa, com a 

apresentação das certidões necessárias para esse fim; 

11.4. De acordo com o artigo de Lei nº 9.340, os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da 

administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à 

incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade 

social – COFINS e Contribuições para o PIS/PASEP; 

11.5. Além do recebimento/aceite dos produtos e/ou execução, a Nota Fiscal deverá ser formulada, já contando-se o prazo 

para o pagamento a partir do recebimento regular da mesma. 

Montanha - ES, 25 de fevereiro de 2021 

______________________________ 

Marcelo Lírio da Silva 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto n 

_______________________________________ 

André  dos Santos Sampaio 

Prefeito Municipal de Montanha 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000002/2021. 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 

 

Sra. Pregoeira, 

Seguindo os ditames editalícios, apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o Pregão Eletrônico 

n°000_/2021, conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com o ANEXO I do Edital: 

 

LOTE DESCRIÇÃO MESES FRANQUIA 

MENSAL 

CÓPIAS 

FRANQUIA 

ANUAL 

CÓPIAS 

VALOR DA 

CÓPIA 

VALOR TOTAL 

     01 Objetivando o 

registro de preços 

para eventual e 

futura contratação 

de empresa para 

prestação de serviço 

de locação de 

Impressoras 

quantidades por 

cópias impressas 

12 93.000 
 

1.116.000,00 
 

  

 

1. Valor total da proposta: R$  (POR EXTENSO) 

2. Prazo de validade da proposta: Mínimo de sessenta (60) dias. Suspendendo-se este prazo na hipótese 

de interposição de recurso administrativo ou judicial Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima 

ofertad0(s), estão inclusos todos os custos indiretos, tais como: impostos, taxas, frete, seguros e etc. 

3. Prazo de Prestação: 10 dias corridos, Contando a partir do recebimento da 

Ordem de Compra. 

4. O produto deverá ser entregue conforme estabelecer a ordem de fornecimento 

da Secretaria Educação com os Locais indicados a prestar os serviços. 

5. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é do Banco 

  ,  nº   ,  Agência   , e o nosso  telefone  para  contato  é  (27) 

  , fax (27)   e email   . 

6. Demais informações exigidas no edital e seus anexos: (indicar, quando for o caso). 

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos Montanha /ES,  de 

  de  . 

 

 

a)  DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas neste edital.  

b) Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos 

que impeçam a participação da licitante neste certame.  

c) A licitante deverá ajustar a tabela acima de acordo com o(s) item(ns) para o(s) qual(is) está apresentando a proposta, 

quando for o caso. 

 

 

LOCAL E DATA NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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. 

ANEXO IV 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG: 

E-mail: CPF: 

Telefone Celular: 

Whatsapp: 

Resp. Financeiro: 

E-mail Financeiro: Telefone: 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP: (   )  SIM ( ) Não 

 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão 

Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições 

que seguem. 

 

2. São responsabilidades do Licitante: 

a) Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar; 

b) Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas 

licitações em que for vencedor; 

c) Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos 

pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

d) Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 4.1 

e) Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no 

Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às 

taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL 

- Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação 

expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o  prazo  de  vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou 

em andamento. 

 

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a 

conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as 

informações de cadastro,  alterações contratuais e/ou de usuários  do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de 

Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
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Local e data: 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO)  DAS  ASSINATURAS  E ANEXAR 

COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 

CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO 4.1 

 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SI STEM A ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES 

DO BRASI L 

INDICAÇÃO DE USUÁRI O DO SISTEM A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Licitante reconhece que: 

 

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo 

à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por  eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 

indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação 

escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL 

- Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua 

conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes da BLL - Bolsa  de  Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA  e ao automático 

cancelamento  de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 

 

Local e data:     

 

 

___________________________________________________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatsapp:  

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatspp: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 Whatspp:  
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ANEXO V 

 

CUSTO PELA ULTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

 

                                                             SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 

 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação - limitado 

ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da 

BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais 

(equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a 

adjudicação - com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto 

bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

-     O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios   

de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos 

inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave 

Eletrônica. 

 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante 

vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no 

respectivo lote cancelado. 

 

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCI ADAS 

 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não 

exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL - Bolsa de  Licitações do Brasil. A corretagem será 

pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 

 

DAS RESPONSABI LIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por 

cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

 

 

Local e data:    

 

 

 

 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS  ASSINATURAS  E  ANEXAR COPIA 

DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 

(AUTENTICADAS). 
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ANEXO VI  

 DECLARAÇÃO INIDONEIDADE 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000__/2021. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº                                                      , sediada. _________________(Endereço Completo). 

 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob  a 

modalidade  Pregão Eletrônico nº __/2021instaurada pela Prefeitura Municipal de Montanha/ES, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Declaro em conjunto 

para os devidos fins, que inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada  com o número do 

CNPJ. 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000__/2021. 

 

 

 

 

                  DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº                                  , sediada _________________ (Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

(Local e Data) 

 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada  com o número do 

CNPJ. 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DE MENOR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000007/2021. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa  ,  inscrita  no CNPJ nº  , por intermédio de 

seu representante legal,  o(a) Sr.(a)   , inscrito no  CPF nº   DECLARA, 

para fins do disposto no art. 27, V 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 menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. Montanha/ES,           

de  de . 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

Diretor ou Representante Legal - CPF/RG 

 

 

 

 (Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) OBS. 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO IX  

DECLARAÇÃO ME/EPP 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00000__2021. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

A empresa   , 

CNPJ:  ,     abaixo     assinada     por     seu     representante     legal,     o     Srº 

  , portador da Carteira  de Identidade nº  e do CPF nº 

  DECLARA para fins de usufruir dos direitos e benefícios previstos para as 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (MEE E EPP), que cumpre os requisitos previstos no Art. 

3º da Lei Complementar 123/06 e que não incidi nos impedimentos previstos no § 4º do mesmo art., possuindo receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos, se enquadrando a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

segundo a disciplina da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

 

      

 

 

 
Nome completo legível do responsável pela Pessoa Jurídica 

Assinatura 

Carimbo da empresa Razão social/CNPJ 
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ANEXO X  

DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000__/2021. 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABI LIDADE 

 

 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico 0___/2021 daPrefeitura 

Municipal de Montanha/ES, que a empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de 

todas  as  condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer 

material de qualidade, sob as penas da Lei. 

 

 

 

 

(Local e data) 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO XI  

DECLARAÇÃO VÍNCULO 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

(Razão Social)                , CNPJ/MF Nº                           ,Sediada(Endereço Completo)__________________. 

 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade 

Pregão Eletrônico nº _____/2021, instaurada pela Prefeitura Municipal  de Montanha/ES, não integra nosso  corpo 

social, nem nosso quadro funcional empregado público  ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da 

Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 (Local e data) 

 

_________________________________________ 

Nome do declarante 

RG/CPF 

 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 

CNPJ. 
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ANEXO XII  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

                 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  /201   

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N°.    /20   

Processo N°: 

O MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede  à  , sn, cidade 

de Montanha/ES, CEP 29890-000, inscrito no CNPJ sob o nº  , neste  ato  

representado  por  seu  Exma.  GESTORA Municipal,  Sra.  , brasileira, 

casada, infra-firmado(s), autoridade(s) competente(s), por esta forma de direito, em cumprimento das formalidades 

legais atinentes à espécie, com base nas informações, justificativas e fundamentos constantes do processo referenciado, 

RESOLVE registrar os preços dos itens licitados através do Pregão em referência, em favor da empresa xxxxxxx , 

inscrita no CNPJ xxxxx, com sede a Rua xxxxxxxxxx, nº xx, Bairro, Cidade, Estado, CEP xxxx através do seu 

representante legal que nesta subscreve o Senhor xxxxxxxxxx, nacionalidade, profissão, inscrito no CPF sob o nº 

xxx.xxx.xxx.xx e no RG sob o nº x.xxx.xxx, para eventual contratação do objeto licitado, nas quantidades estimadas e 

nos preços ofertados na proposta homologada, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e 

previstas nesta Ata de Registro de Preço. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a futura aquisição de material de consumo, 

  , de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Anexo I desta Ata de Registro de 

Preços. 

1.2 - O Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas nos Anexos do Edital do pregão 

em referência, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

2.1 De acordo Decreto nº. 10.024 de 2021, Decreto Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal n 

3741 de 17 de março de 2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie que, conjuntamente com as condições 

adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora, 

inclusive a Proposta de Preços formulada pela própria empresa COMPROMISSÁRIA, que passam a fazer parte 

integrante desta Ata como se transcrito estivesse para todos os fins de direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO(R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

       

 

3.1 - O valor global da presente Ata de Registro de Preços é estimado em R$  (  ), de 

acordo com a proposta vencedora. 

3.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a dele se utilizar, facultada a realização de licitação 

específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses 
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previstas na Lei, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, Não podendo ser prorrogada. 

4.2 - Durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata de registro de preços a ele integrante, período no 

qual o Compromissário Fornecedor estará obrigado fornecer para o Município o objeto deste compromisso, sempre que 

por ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas no anexo I deste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 - Para efeitos de recebimento definitivo do objeto a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA deve 

apresentar nota fiscal/fatura do fornecimento, em uma única via, emitida e entregue ao setor responsável pela 

fiscalização da ATA ou do contrato, com a finalidade de subsidiar a liquidação e o pagamento. 

5.2 - A Prefeitura Municipal de Montanha realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contado do 

recebimento definitivo do material e da apresentação do documento fiscal correspondente. 

5.3 - Nenhum pagamento será efetuado a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação constante a ATA ou no Contrato, erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos 

documentos pertinentes à licitação, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária ou 

qualquer outro ônus para a Prefeitura Municipal de Montanha. 

5.4 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa 

COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA. 

5.5 - Nenhum pagamento será efetuado a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA caso exista pendência 

quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade 

Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a certidão negativa de falência ou concordata. 

5.5.1 - O descumprimento, pela empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA, do estabelecido no item 5.5, não lhe 

gera direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

5.6 - A Prefeitura Municipal de Montanha, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA, os 

valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela empresa 

COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA, nos termos deste edital. 

5.7 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de credenciamento e acolhidos 

nos documentos de habilitação do pregão em epígrafe. 

5.8 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas 

no Pregão em epígrafe, deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal de Montanha/ES, mediante documentação 

própria, para apreciação da autoridade competente. 

5.9 - A Prefeitura Municipal de Montanha não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada neste instrumento 

convocatório. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS 

6.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a esta Ata de Registro de Preços estão previstos no 

Orçamento correrão através das dotações orçamentarias, que constarão em contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 - O objeto deverá ser entregue parceladamente, conforme a necessidade de cada secretaria requerente, em até 05 

(cinco) dias úteis do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura. 

7.2 - Os materiais deverão ser entregues no endereço e nos horários que constar na Ordem de Fornecimento emitida 

pelo setor responsável. 
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7.3 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação; 

b) Definitivamente, após a verificação das especificações do objeto, qualidade e quantidade dos materiais e consequente 

aceitação pelo setor competente/fiscal. 

c) Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, o material será devolvido, ficando a retirada do material e o 

custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

d) Caso insatisfatório as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as 

desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o produto em questão, será rejeitado, devendo ser substituído 

e reapresentado, quando se realizarão novamente as verificações constantes do subitem 7.3. 

e) Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou o novo produto também seja rejeitado, estará à empresa 

fornecedora incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades. 

f) Os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusivamente à conta da empresa fornecedora. 

g) O prazo e local para substituição do objeto que estiver em desacordo com as especificações serão o mesmo 

estabelecido no subitem 7.1, deste instrumento. 

h) A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas recebimento 

provisório. 

7.4 - Os prazos mencionados no item 7.1 admitem prorrogação, a critério da Prefeitura Municipal de Montanha, desde 

que devidamente justificado em face dos seguintes motivos: 

a) superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 

condições de entrega dos materiais; 

b) impedimento da entrega dos materiais por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Prefeitura Municipal de 

Montanha, em documentos contemporâneos a sua ocorrência; 

c) omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de Montanha, sem prejuízo das sanções legais 

aplicáveis aos responsáveis. 

7.5 - Recebidos os materiais, nos termos da alínea "b", do item 7.3, se a qualquer tempo durante sua utilização normal, 

vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à substituição dos mesmos. 

7.6 - Em caso de não entrega dos produtos dentro do prazo estabelecido no subitem 7.1, estará caracterizada a não 

aceitação, por parte da empresa fornecedora. Nesta hipótese, é facultado ao Município aplicar as sanções previstas em 

Lei, bem como convocar as empresas remanescentes, com observância da ordem de classificação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 - A EMPRESA COMPROMISSÁRIA OBRIGAR-SE-Á: 

a) Assumir a responsabilidade pela execução do objeto de acordo com o previsto nas especificações solicitadas na 

proposta, bem como naqueles trazidos pelo Pregão Presencial em epígrafe; 

b) Apresentar os documentos de cobrança inclusive nota (s) fiscal (is) com a descrição completa do objeto; 

c) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem 

como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta deste instrumento, 

isentando o Município de Montanha de qualquer responsabilidade, como estabelece o art. 71 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações; 

d) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste 

instrumento, dentro do prazo máximo estabelecido no item VII, após o recebimento da ordem de fornecimento, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, 

procedência e prazo de garantia ou validade; 

e) Serão recusados os objetos licitados que não atenderem as especificações constantes no anexo I deste instrumento 

e/ou que não esteja adequado para o uso. A empresa compromissária ficará obrigada a trocar, imediatamente, o material 

que vier a ser recusado, sem nenhum custo adicional para o Município de Montanha/ES; 
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f) Os objetos deverão ser entregues embalados e/ou lacrados, de forma a não serem danificados durante a operação de 

transporte, do descarregamento no local da entrega, e deverá observar o empilhamento máximo indicado nas caixas pela 

fabricante; 

g) Comunicar ao Município de montanha, 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; 

h) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos materiais ou pessoais causados 

por seus empregados ou prepostos, ao Município de Montanha ou a terceiros; 

i) Responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, 

e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Município de Montanha ou a terceiros; 

j) Manter, durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 

8.666/93 e alterações; 

k)-Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste instrumento, de tudo dando ciência ao Município de 

Montanha, respondendo integralmente pela sua omissão. 

l) Entregar o objeto de forma parcelada em cumprimento com os respectivos locais, dias e horários informados por cada 

secretaria requisitante, conforme ordem de fornecimento; 

 

8.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR OBRIGAR-SE-A: 

a) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução da Ata de Registro de Preços; 

b) Controlar os Saldos das Atas de Registro de Preços por órgãos participantes; 

c) Consultar o COMPROMISSÁRIO antes da emissão do respectivo Empenho e Autorização de Fornecimento - AF 

quanto à disponibilidade do fornecimento; 

d) Proceder à abertura de processo com vistas à aplicação de penalidades quando a infração for relativa a 

descumprimento que afeta a toda a Ata de Registro de Preços; 

e) Instruir e se manifestar nos processos de penalidade, quando solicitado pelo órgão competente quanto à conduta da 

empresa Compromissária em relação à Ata de Registro de Preços, sugerindo ainda a penalidade a ser aplicada após 

análise. 

 

8.3 - O GESTOR/FISCAL - ÓRGÃO REQUISITANTE OBRIGAR-SE-A: 

a) Providenciar a abertura de processo de aquisição e/ou contratação ao verificar a necessidade, sempre com prévia 

antecedência à sua utilização, visando a não paralisação da execução do objeto licitado; 

b) Proceder consulta da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa compromissária fornecedora; 

c) Verificar a existência de recursos financeiros para custear a prestação de serviço/fornecimento; 

d) Providenciar as inspeções, com vistas ao cumprimento dos serviços prestados pela empresa compromissária; 

e) Atestar os serviços/fornecimento efetivamente prestados de acordo com as cláusulas constantes da Ata de Registro 

de Preços do qual este faz parte integrante; 

f) Efetuar os pagamentos devidos à empresa compromissária, na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços; 

g) Notificar a empresa COMPROMISSÁRIA quando da verificação de ocorrências, erros, falhas, atrasos, concedendo 

prazo para correção das pendências; 

h) Proceder à abertura de processo solicitando a aplicação de penalidade e encaminhar à Procuradoria, quando a 

ocorrência referir-se ao fornecimento/contratação de sua Unidade Gestora / Secretaria requisitante. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 

9.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Prefeitura 

Municipal de Montanha/ES, poderão ser aplicadas as seguintes sanções administrativas à empresa 

COMPROMISSÁRIA: 
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I - advertência; 

 

II - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

III - 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 será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

IV - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação; 

 

b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte da entrega não 

realizada; 

 

c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço contratado, por cada dia subsequente até o 

trigésimo.dia) suspensão para contratar com a Administração Municipal; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

§ 1º - Antes da aplicação de qualquer das sanções, a empresa COMPROMISSÁRIA será advertida devendo apresentar 

defesa em 05(cinco) dias úteis. 

a) A empresa COMPROMISSÁRIA, durante a execução desta ata de registro de preços, somente poderá receber 03 

(três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento deste instrumento, com a aplicação das sanções 

cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido este instrumento mesmo que só tenha ocorrido uma 

advertência. 

b) A advertência, quando seguida de justificativa aceita pela Administração, não será computada para o fim previsto na 

letra "a" deste parágrafo. 

c) A advertência, quando não seguida de justificativa aceita pela Administração, dará ensejo à aplicação das sanções 

das letras "b" e "e" do caput. 

§ 2º - As multas previstas nas letras "b" e "c" do subitem 9.1 poderão ser aplicadas em conjunto e poderão ser 

acumuladas com uma das sanções previstas nas letras "d" e "e", do caput (subitem 9.1). 

a) A multa moratória será calculada do momento em que ocorrer o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 

10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido este instrumento e aplicada, também, a multa cominatória de 10% 

(dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o pré- falado limite, rescindir esta ATA em razão 

do atraso. 

§ 3º - As multas serão calculadas pelo valor total desta ATA, devidamente atualizadas nos termos das cláusulas do 

ajuste. 

§ 4º - Se o descumprimento deste instrumento gerar consequências graves, a Administração, poderá, além de rescindir a 

Ata de Registro de Preços, aplicar uma das sanções previstas na letra "d" ou "e" do caput desta cláusula. 

§ 5º - Se os danos restringirem-se à Administração, será aplicada a sanção de suspensão pelo prazo de, no máximo, 02 

(dois) anos. 

§ 6º - Se puderem atingir a Administração Municipal como um todo, será aplicada a sanção de Declaração de 

Inidoneidade. 

§ 7º - A dosagem da sanção e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretaria solicitante. 

§ 8º - Quando declarada a Inidoneidade da empresa COMPROMISSÁRIA, o Secretário submeterá sua decisão à 

Procuradoria Municipal a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 
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§ 9º - Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a 

Administração pelo prazo máximo de lei. 

§ 10º - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a sanção de suspensão, acima tratadas, as empresas ou 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtudes de atos já praticados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A empresa Compromissária fornecedora terá o registro de seu preço cancelado na Ata pela Administração, por 

intermédio de processo administrativo específico, nas seguintes hipóteses: 

a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) Não assinar o contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) por inexecução total ou parcial da Ata/Contrato ou instrumento equivalente, decorrente do registro de preços; 

e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

10.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "d" do subitem 10.1, será formalizado 

por decisão da autoridade competente do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo dada a 

devida publicidade por meio do veículo de imprensa oficial do município. 

10.3 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor, desde que ocorra antes da consulta de disponibilidade por parte da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

11.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses que devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 

n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

11.2 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

11.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado. 

11.3.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

11.3.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

11.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

11.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, 

e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

11.4.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

11.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do item da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir 

facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, sendo assegurada ao fornecedor 

registrado na Ata de RP preferência para contratação em igualdade de condições, caso o valor obtido no certame seja 

igual ou superior àqueles registrados. 

12.2 - Durante a validade da Ata de RP, a contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio 

de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 

similar, conforme o disposto no artigo 62 da Lei nº. 8.666/1993. 

12.3 - Nos preços registrados deverão estar inclusos todas as despesas e custos, como mão de obra, tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação; 

12.4 - Na execução do objeto ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 - Fica excluída adesão à Ata de Registro de Preços de que trata este pregão, para todo órgão ou entidade não 

integrante da Administração Pública Municipal de Montanha/ES, Direta e Indireta. 

13.2 - em casos excepcionais, desde que devidamente justificada e comprovada à vantagem, a ata de registro de preços, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta e anuência do órgão gerenciador. 

13.3 - Os órgãos e entidades da administração pública municipal que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão. 

13.4 - Caberá ao compromissário beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não da execução dos serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

13.5 - As adesões a que se refere este pregão não poderão exceder ao acréscimo de cem por cento dos quantitativos dos 

itens registrados na ata de registro de preços, independente da quantidade de órgãos aderentes. 

13.6 - Fica vedada a concessão de nova adesão a uma mesma ata de registro de preços por órgão não participante, já 

beneficiado anteriormente. 

13.7 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a execução do objeto ou 

contratação solicitada em até sessenta dias, observado o prazo de vigência da ata. 

13.8 - Compete ao órgão não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo COMPROMISSÁRIO 

das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

14.1 - A presente Ata de Registro de Preços será publicada, no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - 

DOM/ES, através do site www.diariomunicipal.es.gov.br dando-se cumprimento a lei vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. - Fica eleito o foro da cidade de Montanha/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Registro de Preços e 

que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

15.2 - Assinam o presente instrumento. 

 

Montanha/ES,  de  de 20 . 

http://www.diariomunicipal.es.gov.brdando-se/
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MUNICÍPIO DE MONTANHA 
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ANEXO XIII 

MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 

 

TERMO DE CONTRATO Nº. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE MONTANHA,  Pessoa Jurídica de Direito Público interno inscrita no CNPJ  sob o n°  ,  com sede 

na   , n °, centro, Montanha /ES, neste Doravante denominada Contratante, neste 

ato representado   por   seu         , Sr.  , portadora da Carteira de Identidade nº    e CPF nº  e  a empresa     

inscrita  no         CNPJ sob      o nº, Situada         à           , doravante denominada contratada, representada 

neste ato  pelo Sr.(a)  ,  portador  da  Carteira  de  Identidade nº  ,CPF sob n°  denominada  CONTRATADA,   

firmam   o presente contrato para aquisição  , constantes no Processo Administrativo n°       e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20 , mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- (OBJETO) 

 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................................................... , conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os 

quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

A Empresa vencedora fornecerá os materiais discriminados Abaixo: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA (PRAZO DE FORNECIMENTO) 

 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de  / / e 

encerramento em  / / , prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO) 

 

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ ( .......................... ). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:    

 

CLÁUSULA QUINTA (PAGAMENTO) Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças, é 

necessário a apresentação da (s) nota (s) fiscal (is), junto às notas ficais deverão estar anexadas Prova de regularidade 

com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão Negativa da Dívida Ativa (Procuradoria da Fazenda); 
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Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social – INSS; Prova de regularidade (certidão) com o FGTS 

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual de acordo com a sede do 

licitante; Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal da sede do licitante; certidão de débitos 

trabalhistas, devidamente atualizadas, acompanhada do atestado de recebimento dentro do 

 

(s) prazo (s) e qualidade do material, recebido pela Secretaria responsável pela solicitação, e o pagamento será 

efetuado até 30 (trinta) dias, após a emissão da  nota fiscal. 

 

5.1- A empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comprovação 

da mencionada opção. 

5.2- O CONTRATANTE poderá deduzir o pagamento importâncias que a qualquer título que lhe forem devidos 

pela CONTRATADA, em decorrência de Inadimplemento contratual. 

5.4- Fica assegurado o MUNICÍPIO o Direito de deduzir do pagamento devido a CONTRATADA, independente da 

aplicação de multas, importâncias correspondentes a: 

 

I- Débitos a que tiver dado causa. 

II- Despesas relativas à correção de eventuais falhas. 

III- Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos. 

IV-  Débitos com a Administração Municipal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA (REAJUSTE DE PREÇOS) 

 

6.1 O preço contratado é fixo e irreajustável. 

 

6.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

6.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 

trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

6.4 As supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.. 

CLÁUSULA SÉTIMA (VIGÊNCIA DO CONTRATO) 

 

O prazo de duração deste contrato será de . 

 

Parágrafo Único – a administração, por razões de interesse público, poderá a qualquer tempo declarar termino 

antecipado do contrato ora firmado, bastando uma notificação previa com prazo de 30 dias para a rescisão, sendo que 

em tal hipótese será devido a CONTRATADA, o pagamento, se houver saldo referente à aquisição do material 

contratado. 

 

CLAÚSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES) 

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
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            Efetuar o pagamento ajustado; 

 

Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato. 

Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, através dos seguintes representantes nomeados pelo Município: 

 

1 -    

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Fornecer os produtos contratados na forma ajustada; 

b) Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais decorrentes da execução do presente 

contrato; 

 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

d) Os produtos, nos quantitativos solicitados, deverão ser fornecidos, conforme prazos, locais e quantitativos indicados na ordem 

de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras. 

 

 

CLÁUSULA NONA – (ALTERAÇÃO DO CONTRATO) 

 

O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação das finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – (INEXECUÇÃO DO CONTRATO) 

 

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 

77 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – (DA RESCISÃO) 

 

O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e alterações em vigor. 

 

Parágrafo Primeiro – O contrato para o fornecimento do produto poderá ser rescindido por iniciativa da 

CONTRATADA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante ação judicial 

especialmente intentada para esse fim; 

 

Parágrafo Segundo – Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o fornecimento pela CONTRATADA não poderão 

ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado. 

Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 

dos prejuízos causados ao 

CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pelo CONTRATANTE na forma que o mesmo 

determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – (PENALIDADES E DAS MULTAS) 

 

A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes penalidades: 
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I - advertência; 

II- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; 

 

III - 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 será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

IV - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação; 

 

b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte da entrega não 

realizada; 

 

c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço contratado, por cada dia subsequente até o 

trigésimo. 

 

Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo administrativo, garantida a 

ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – (VINCULAÇÃO) 

 

O presente Termo de Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do  Pregão  Presencial  nº. 

          , bem como as propostas financeiras dos proponentes e a ata originada da referida licitação.3 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (CASOS OMISSOS) 

 

As omissões relativas ao presente Contrato são reguladas pelas Leis n.º. 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações em 

vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DESPESAS 

 

A contratada será a única responsável por todas as despesas de hospedagem, alimentação, transportes, impostos, 

encargos sociais e trabalhistas, licenças e demais despesas que possam ocorrer na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de xx – xx, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. E 

por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor. 

 

xx/xx,   

 

 

CONTRATANTE 
 

 CONTRATADO(A) 
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