
Prefeitura Municipal de Muniz Freire
ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000042/2017

.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE-ES, com sede na Rua Pedro Deps, nº 09, Muniz Freire-ES, CEP
29.380-000, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto n° 7.360/2017, torna público para
conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de Julho de 1993 e alterações,
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei
Complementar 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e Decreto Municipal nº 6.122/2013, fará realizar Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORT
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM em atendimento ao Processo
Administrativo nº 002104/2014, objetivando a Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para premiação do
sorteio da Campanha Promocional para Incentivo Fiscal, que ocorrerá no dia 09/12/2017, no Parque de Exposição
Dyrcêo Santos, a partir das 19:30 horas., estando tudo de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos
anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Muniz Freire-ES até MEIA HORA ANTES DA ABERTURA.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 14 de novembro de 2017, às 13:00 horas.

LOCAL DE JULGAMENTO: Sala de Licitações, na Sede do Poder Executivo, localizada na Rua Pedro Deps, nº 09,
Centro, Muniz Freire-ES, CEP nº 29.380-000.

Após conhecimento do texto do Edital e seus Anexos, as cópias dos mesmos poderão ser adquiridas junto à Equipe
de Apoio da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, no Telefone (28) 3544-1113/3544-1133, no site
www.munizfreire.es.gov.br ou no endereço de correio eletrônico licitacao@munizfreire.es.gov.br.
Os documentos para habilitação bem como as propostas de preços deverão ser entregues em envelopes
separados, lacrados, opacos, indevassáveis e com identificação externa do seu conteúdo no local e hora acima
estipulados.
_______________________________________________________________________________
CAPÍTULO I
1. DO OBJETO
Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para premiação do sorteio da Campanha Promocional para
Incentivo Fiscal, que ocorrerá no dia 09/12/2017, no Parque de Exposição Dyrcêo Santos, a partir das 19:30
horas., em atendimento ao Processo Administrativo n.º001829/2017 e apensados, conforme especificação
detalhada descrita na Proposta de Preços (ANEXO I).
_______________________________________________________________________________
CAPÍTULO II
2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA
2.1. Dotação orçamentária:
As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da
emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho
2.2.Processo Administrativos atendidos:
001829/2017.
2.3. Esclarecimentos e Informações:
Prefeitura Municipal de Muniz Freire-ES, no Setor de Licitação junto à Comissão de Apoio, com sede na Rua Pedro
Deps, nº 09, Centro, Muniz Freire-ES, CEP nº 29.380-000, horário de funcionamento das 12 às 18 horas, de
segunda a sexta-feira, através do telefone (028) 3544-1113/3544-1133 ou pelo e-mail
licitacao@munizfreire.es.gov.br.

_______________________________________________________________________________
CAPÍTULO III
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão Presencial somente as MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) que atenderem a todas as exigências constantes
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deste Edital, de acordo com a Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar n.º 147/2014.
3.2. Não serão admitidas nesta licitação empresas sob forma de consórcio, empresas suspensas de contratar com
esta Prefeitura Municipal e as declaradas inidôneas ou impedidas de licitar com a Administração Pública, bem
como as que estiverem em regime de falência ou concordata.
3.3. Só poderão participar da licitação as empresas que apresentarem a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO III), a qual deverá ser apresentada após o credenciamento.
3.4. Caso a empresa decida pelo envio do envelope 1 - "Proposta Comercial" e do envelope 2 - "Habilitação" via
postal, deverá enviar o envelope 3 - "Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação/Declaração de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual", no qual deverão constar os
documentos a que se refere o item 4.1 "a" ou "b".
3.5. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se
encontrarem devidamente credenciadas. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive
o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta, ou
seja, não poderão ofertar lances.
_______________________________________________________________________________
CAPÍTULO IV
4. DO CREDENCIAMENTO:
4.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante far-se-á representar
por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada, e somente estes poderão atuar na formulação de lances e na
prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas
comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento, através da
apresentação de documentos (ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS), conforme abaixo:
a) Se a empresa se fizer representar por seu sócio deverá este, para que se promovam as devidas averiguações
quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar:
a.1) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto) dos sócios;
a.2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus
administradores, ou no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis;
a.3) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado onde for sediada a empresa com data de
emissão de até 60 (sessenta) dias;
a.4) Se a empresa se enquadrar como Microempreendedor Individual deverá apresentar Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual (CCMEI) e Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto) do
Microempreendedor.
b) Caso seja designado outro representante, este deverá apresentar:
b.1) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto) dos sócios e do representante;
b.2) Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal da empresa, nos termos
do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, de forma a comprovar a condição do titular para delegar
poderes ao procurador ou representante a ser credenciado;
b.3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus
administradores, ou no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis, para
que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade daquele que assina o
credenciamento, devendo a rubrica ou assinatura constante na Carta de Credenciamento (Anexo II) ser compatível
com a constante na documentação solicitada neste tópico;
b.4) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado onde for sediada a empresa com data de
emissão de até 60 (sessenta) dias;
b.5) Se a empresa se enquadrar como Microempreendedor Individual deverá apresentar Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual (CCMEI) e Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto) do
Microempreendedor.
4.3. Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro, no momento da
Licitação, em separado dos envelopes de Habilitação e Proposta. Caso sejam enviados via postal, deverão
obedecer ao padrão dos envelopes da Proposta e Habilitação, estando em apartado dos demais.
4.4. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se
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encontrarem devidamente credenciadas, conforme solicitações anteriores. As licitantes que decidirem pelo envio
dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço
constante no envelope de proposta, ou seja, não poderão ofertar lances.
4.5. Apresentar durante o Credenciamento além da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
(Anexo III), também a Declaração que se enquadram nesta condição, para garantia dos benefícios constantes na
Lei Complementar nº 123/2006 (Anexo III).
4.5.1. Caso a empresa não se faça representar à sessão deverá enviar as citadas Declarações, em envelope
separado, contendo - "Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação/Declaração de
Microempresa,Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual ".
4.5.2. O objetivo social da empresa (CNAE) deverá obrigatoriamente guardar relação com o objeto da licitação,
sob pena de sua desclassificação ou inabilitação
4.6. Apresentar Declaração Simplificada da Junta Comercial e ainda "Declaração", firmada pelo representante legal
da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006 (Anexo III).
4.6.1. Caso a empresa não se faça representar à sessão deverá incluir as declarações referidas no item 4.6 no
envelope 3 - "Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação/Declaração de Microempresa,Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual ".
4.7. A NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL IMPEDIRÁ  A PARTICIPAÇÃO D
LICITANTE NO CERTAME, POIS NÃO PROVARÁ QUE POSSUI O BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14,
EXCETO PRA AS EMPRESAS QUE SE ENQUADRAREM COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
4.8. Documentação jurídica (contrato social) utilizada no credenciamento será entregue ao representante da
empresa logo após a conferência, desde que haja igual documentação no interior do envelope nº 02 (Habilitação).
_______________________________________________________________________________
CAPÍTULO V
5. DA PROPOSTA
5.1. O Formulário Padronizado de Proposta deverá ser preenchido pela Licitante onde constarão:
a)	Razão Social;
b)	Endereço;
c)	Telefone;
d)	E-mail;
e)	CNPJ;
f)	Número do Pregão;
g)	Indicação obrigatória do preço unitário devendo ser computado neste valor todos os tributos, lucros, tarifas e
despesas de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido;
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..

REGÃO PRESENCIAL Nº 000042/2017
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
CNPJ Nº:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para premiação do sorteio da Campanha Promocional
para Incentivo Fiscal, que ocorrerá no dia 09/12/2017, no Parque de Exposição Dyrcêo Santos, a partir das 19:30
horas., em atendimento ao Processo Administrativo n.º  001829/2017 e apensados, conforme especificação
detalhada descrita na planilha constante nesta proposta:

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº
10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14 todas com suas
alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital.
2. Propomos à Prefeitura Municipal de Muniz Freire/ES o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo às
estipulações do correspondente Pregão e asseverando que:
a) observaremos, integralmente, todas as normas e legislações, vigentes, existentes e aplicáveis quanto ao
fornecimento do material objeto desta licitação; e
b) em caso de divergência do preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá o de menor valor.
3. A entrega dos produtos se dará em conformidade com a solicitado e indicado na Ordem de Fornecimento, em
sua totalidade, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados da abertura dos envelopes de habilitação.
5. Cotamos como preço para o fornecimento do objeto desta licitação os valores constantes na planilha abaixo:

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00007 5,000UN0002550300001 ARAME FARPADO DE 400 METROS - CARGA
DE RUPTURA DE NO MINIMO 350 KGF -
GALVANIZAÇAO PESADA
- tripla camada de galvanizaçao;
- diametro de no minimo 1,6 mm.

00002 2,000UN0002413200002 DERRIÇADEIRA DE CAFE COMPLETA -
LATERAL, MOTOR: 2T, MONOCILINDRICO,
REFRIGERADO A AR, CILINDRADAS: no
minimo 25,6 cc;
- sistema de ignição: eletronico, vela de
igniçao;
- sistema de partida : manual autorretratil;
- embreagem: centrifuga;
- combustivel: mistura de gasolina e oleo 2
tempos (25:1);
- capacidade de combustivel: minimo de 0,6
litros.
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00005 5,000UN0002413500003 MOTO ESMERIL PARA DESBASTE E AFIAÇAO
DE FERRAMENTAS E PEÇAS METALICAS CO
AUXILIO DE REBOLOS
- protetor visual ajustavel;
-sistema de proteçao dos rebolos e direcional
de fagulhas;
- apoio do esmeril ajustavel;
- rolamento blindado e partida rapida;
- equipado com chave liga/desliga, com
voltagem unica;
- cabo com plug conforme especificaçao
inmetro;
- diametro do rebolo: 6;
-tensao: 110 v;
- acompanha: 02 protetores visuais e 02
apoios para ferramentas.

00003 2,000UN0002413300004 MOTOSERRA PARA PODA - CILINDRADAS:
NO MINIMO 31,8 (CM³), ROTAÇAO LENTA:
MINIMO DE 2800 RPM - ROTAÇAO maxima:
1400 rpm;
- sabre: minimo de 35 cm;
- correntes: minimo de 25 dentes.

00004 1,000UN0002413600005 PERFURADOR DE SOLO COM BROCA DE NO
MINIMO 150 X 800 MM - MOTOR: 02 TEMPOS
- CILINDRADAS: MINIMO DE 42,7 cc;
- rotaçao maxima: 12.000 rpm;
- reduçao: no minimo 30:1;
- carburador: diafragma, com regulagem;
- alça dupla;
- diametro da broca: minimo 150 mm;
- comprimento da broca: minimo 800 mm;
- broca de 15 x 80 cm;
- ferramentas e manual em portugues.

00006 8,000UN0002413400006 PULVERIZADOR COSTAL - CAPACIDADE
MINIMA DE 20 LITROS, PRODUZIDO EM
POLIETILENO, BOMBA TIPO PISTAO duplo,
fabricado em latao;
- lança: de no minimo 60 cm de comprimento,
com mangueira de no minimo 1,35 metros;
- correias para fixaçao as costas do usuario;
- peso liquido: maximo 6 kg.

00001 2,000UN0002413000007 ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA, COM
NYLON, LAMINA E ACESSORIOS -
- motor: minimo 25,6 cc - 2t;
- empunhadura circular;
- acompanha: oculos, cinto simples, carretel
fio nylon, lamina 2 pontas de no minimo
330mm, dosador de combustivel,
ferramentas;

...

TOTAL DA PROPOSTA: R$0,00 (POR EXTENSO)

Município/UF, ____ de ____________de _______.

_____________________________________________________
(assinatura do representante legal da licitante)
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- ANEXO II - MODELO CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000042/2017

Através da presente, credenciamos o (a) Sr (a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____e CPF sob o
nº _______, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Muniz Freire/ES, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000042/2017, supra-referenciada, na qualidade de Representante Legal da Empresa,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se, formular verbalmente propostas de preços na(s) etapa(s) de lances,
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e manifestadamente a
intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativos, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, podendo, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
em nome da outorgante, inclusive assinar contratos de fornecimento/serviços em nome da empresa _______,
CNPJ n° _____, (INCLUIR OS DEMAIS PODERES QUE O RESPONSÁVEL CREDENCIADO PODERÁ POSSUIR), be
como formular propostas, assinar documentos e praticar os demais atos inerentes ao certame.

Município/UF, ____ de _______________ de __________ .

_________________________________________
Representante legal da empresa

_______________________________________________________________________________
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000042/2017

A NOME DA EMPRESA, com sede no ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA, inscrita no CNPJ ou CIC sob o n° ___
DECLARA, sob as penas da Lei que:

(    ) Em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520/02, cumpre plenamente os
requisitos de habilitação definidos no Edital da licitação na modalidade PREGÃO n° 000042/2017.

(    ) Para fins de recebimento de tratamento favorecido e diferenciado no referido Processo Licitatório, que se
enquadra como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, po
cumpri os requisitos dispostos no Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/14, bem
como, que não há nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

ASSINALAR COM X AS DECLARAÇÕES NAS QUAIS SE ENQUADRA A EMPRESA.

Município/UF, ____ de _______________ de __________ .

_________________________________________
Representante legal da empresa

_______________________________________________________________________________
- ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000042/2017

A NOME DA EMPRESA, sediada no ENDEREÇO COMPLETO, inscrita no CNPJ ou CIC sob o n° ____________,
DECLARA, sob as penas da Lei, que:
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(   ) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(    ) Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
______ e do CPF nº ________, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Julho
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(   ) Aceita as condições do Edital em referência e, caso sejamos vencedores da licitação, procederemos ao
fornecimento dos materiais de acordo com os preços unitários e globais propostos e aceitos pelo Município.

(  ) Recebemos os documentos, tomamos conhecimento de todas as informações e das condições desta licitação,
possuindo plena consciência do que disciplina o edital e anexos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº
000042/2017.

ASSINALAR COM X AS DECLARAÇÕES NAS QUAIS SE ENQUADRA A EMPRESA.

Município/UF, ____ de _______________ de __________ .
_________________________________________
Representante legal da empresa
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