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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 3215/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 07/2021 - SRP 

 

O MUNICÍPIO DE MUQUI, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o início de 

acolhimento das propostas será 08h30min do dia 19 de agosto de 2021; abertura das propostas e início da sessão de 

disputa de preços a partir de 08h31min do dia 31 de agosto de 2021. Junto ao Setor de Licitações, o pregoeiro e equipe 

de apoio se reunirão com a finalidade de realizar este Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 

processando-se essa licitação nos termos pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na página inicial do site do Portal de Compras 

Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-DF. 
 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de 02 (dois) veículos tipo pick up, cabine simples com motor 1.6,  

ano/modelo 2021/2021 (ou 2022), potência mínima de 101 cavalos, combustível gasolina ou etanol (flex), duas 

portas, com direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, ar condicionado original de fábrica. 

 
 

2.1. Poderão participar da presente licitação empresa legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto 

desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local dia e horário informados no preâmbulo deste 

edital. 
 

2.2 - Não poderão participar deste Pregão: 
 

2.2.1 - Consórcios, grupos ou agrupamentos de pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas; 
 

2.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de Muqui; 

2.2.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição. 

3 – DO CREDENCIAMENTO  

3.1.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

3.2.O licitante 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 sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que porterceiros. 
 

4 – DAAPRESENTAÇÃODAPROPOSTA EDOS DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO  

 
4.1. 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 abertura da sessão pública, quando então, se encerrará automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

1 – DO OBJETO 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso esenha. 
 

4.3. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) 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. 
 

4.4. Incumbirá ao licitante 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 de sua desconexão. 
 

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 

4.6. 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. 
 

4.7. 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. 
 

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

5.1.1. PREÇO UNITÁRIO e TOTAL. 
 

5.1.2. Marca do produto ofertado, quando cabível; 
 

5.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 

indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de validade; 

5.2. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO e TOTAL, ou seja, a multiplicação da quantidade do item pelo 

respectivo preço unitário (conforme a unidade e a quantidade mencionada abaixo), expresso em reais, sendo o total 

com 02 (duas) casas decimais, válido para ser praticado desde a data da apresentação da proposta até o efetivo 

pagamento. 

5.3. O licitante deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes condições: 
 

5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 
 

5.5. 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 ou serviços. 

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

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

5.7. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 

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

local indicados neste Edital. 

6.2. 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. 

5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
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6.3. Também será desclassificada a proposta que identifique olicitante. 
 

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

todos os participantes. 
 

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

na fase de aceitação. 
 

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

de lances. 
 

6.7. 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. 

6.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 
 

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

estabelecidas no Edital. 
 

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

6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (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. 

 
6.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá 

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

intermediários. 
 

6.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública se encerrará 

automaticamente. 

6.15. 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. 
 

6.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 

pelo Pregoeiro. 

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

primeiro. 

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

registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.19. 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. 

6.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a  

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato 

pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 

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



MUNICÍPIO DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

e Microempreendedor Individual (MEI), caso possua o certame, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema 

identificará as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) 

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 artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

6.23. Nessas condições, as propostas de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 

Microempreendedor Individual (MEI) 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. 

 

6.24. 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. 

 
6.25. Caso a Microempresas (ME), ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual (MEI) 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) que se encontrem 

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

estabelecido no subitem anterior. 

 
6.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 

Microempreendedor Individual (MEI) 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. 
 

6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 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. 
 

6.28. 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 eserviços: 
 

6.28.1. produzidos no País; 
 

6.28.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 

6.28.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

noPaís; 
 

6.28.4. produzidos ou prestados 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. 
 

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

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

 
6.31. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 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. 
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6.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

7 – DAACEITABILIDADE   DAPROPOSTAVENCEDORA  

 
7.1. 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 doart. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 

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

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. 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. 

7.4. 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, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 

7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema, no prazode 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 

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

7.7. 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. 
 

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

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua  

continuidade. 

 
7.10. 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. 

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

o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

 

8 – DO RECEBIMENTODOSDOCUMENTOS  
 

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

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado. 

8.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9 – DA HABILITAÇÃO  
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Deverão ser encaminhados os seguintes documentos: 

9.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

9.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual; 
 

9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais alterações, ou se 

for o caso, o ato constitutivo e a alteração social consolidada devidamente registrada, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
9.1.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

9.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

 
9.1.5. Para as empresas na condição de Microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Instrução 

Normativa do DREI nº 10, publicada no DOU do dia 06/12/2013, será comprovada mediante a apresentação da Certidão 

expedida pela Junta Comercial. 

 
9.1.6. Para as empresas na condição de MEI, será comprovada mediante apresentação do seguinte documento: 

 
9.1.7. 1 Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI disponibilizado no Portal do 

Microempreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br); 
 

9.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.2.1 - Atestado de capacidade técnica em papel timbrado contendo, endereço, fone/fax, assinado e rubricado, que 
comprove que a empresa já ter sido contratada por com órgão público ou privado, para fornecimento/desempenho de 
atividades com especificações compatíveis com o objeto licitado. Para os atestados emitidos por entidade particular (órgão 
privado), por pessoa competente, com reconhecimento da firma do declarante, em cartório. 

 
9.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 
9.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

9.3.3. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Quanto a Dívida Ativa e Certidão de Quitação de 

Tributos ou Certidão Conjunta) do domicílio ou sede do licitante, fornecida pela Secretaria da Receita Federal SRFB, na forma 

da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 
 

9.3.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

9.3.5. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS), através do Certificado de 

Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

9.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº 12.440/11. 

9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 
 

9.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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pelo distribuidor da sede do licitante em processo judicial eletrônico e físico, com data não superior a 60 (sessenta) dias 

contados da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento. 

 
9.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA C.F.: 

 

9.5.1 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 
 

9.6 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no próprio corpo, em 

lei ou nesse processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada para a 

entrega dos envelopes. 
 

9.7 Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia autenticada por cartório 

competente, ou outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão 

competente. 

9.8 A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, visando a 

conformar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas 
 

9.9 A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da empresa 

classificada em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação da licitante, sendo convocados, por 

ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório. 

 

9.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 

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

exigências do edital. 

9.10.1 Adeclaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 

9.10.2 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 

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

fiscal 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. 
 

9.10.3 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes 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. 
 

9.11 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. 

9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

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

9.13 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 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 para aceitação da proposta subsequente. 
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10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTAVENCEDORA 

 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 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. 

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

vinculam à Contratada. 

10.4. 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). 

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

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

10.6. 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. 

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

corresponda às especificações alicontidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outrolicitante. 

11 – DOSRECURSOS  

 
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 30 (trinta) minutos,  

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 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. 

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

admissibilidade do recurso. 
 

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

11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as 

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

contrarrazões também pelo sistema 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. 
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11.6. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados por meio através do e-mail:licitacao@muqui.es.gov.br; 
 

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

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

12 – DA REABERTURA DASESSÃOPÚBLICA  
 

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. 
 

12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante 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 – DOPAGAMENTO  
 

14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal devidamente quitada e 

aprovada por servidor público responsável pelo recebimento e conferência do material. 

 
14.2. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do 

processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento. 
 

15 – DASPENALIDADES  
 

15.1. A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 
15.1.1. Advertência. 

 
15.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3%(zero vírgula três por cento) por dia de atrasono 

cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor total do contrato/empenho, até a data do efetivo 

adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o valor do Contrato. 

mailto:licitacao@muqui.es.gov.b
mailto:cpl.custodiape@gmail.com
mailto:cpl.custodiape@gmail.com
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15.2. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para 

o regular cumprimento da obrigação. 

15.3. Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução parcial  

do objeto contratado, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE. 

15.4. Multa de 10% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução total do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 

indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE. 
 

15.5. Multa de 5% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de descumprimento de obrigações 

contratuais. 

15.6. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado o fornecimento da obrigação 

assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão. 
 

15.7. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em 

fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente. 
 

15.8. Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

de até 2 (dois) anos. 
 

15.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 5 anos ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de 

Muqui, o qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após  

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 

15.10. Nos termos do Decreto nº 10.024/2019, o licitante, sem prejuízo das multas previstas em edital e contrato e das 

demais combinações legais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

15.10.1. Não assinar o contrato; 
 

15.10.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 
 

15.10.3. Apresentar documentação falsa; 
 

16.10.4. Causaro atraso naexecução do objeto; 
 

16.10.5. Não mantiver a proposta; 
 

16.10.6. Falhar na execução do contrato; 
 

16.10.7. Comportar-se de modoinidôneo; 
 

16.10.8. Declarar informações falsas; 

16.10.9. Cometer fraude fiscal. 
 

15.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 
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prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
15.12. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA vencedora o contraditório e a 

ampla defesa. 

 
15.13. Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05 (cinco) 

dias úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos, de acordo com a 

Lei n 8.666/1993. 
 

16 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 

16.1. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação provém do Convênio nº 

889270/2019 – MAPA, com contra partida do Município, dotação orçamentária seguinte: 

-007001.2060600183.010 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA- 

ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL; 449052000000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL DE EXPEDIENTE; 

FONTE DE RECURSOS 1940; Ficha Financeira: 374. 
 

17 – DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO 
 

17.1. Homologada a licitação, não havendo recurso, será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato , o 

que deverá ocortrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação. 

 
17.2. O prazo para fornecimento do objeto será no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da 

ordem de fornecimento. 

17.3. A contratada fica obrigada a substituir o objeto em que se verificar inadequações, bem como cumprir todas as 

disposições previstas na garantia, com cumprindo do prazo Legal. 

17.4. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada; 
 

17.5. A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do Código de 

Defesa do Consumidor. 
 

17.6. O local de entrega do objeto será na Secretaria Municipal de Agricultura, à Rua Cel. Matheus Paiva, bairro Santo 

Agostinho (Parque de Exposições), Muqui - ES, ou outro local no âmbito do perímetro urbano do Município, a critério 

do setor requisitante, com prévia informação no momento da confirmação do pedido. 
 

17.7. A Prefeitura Municipal de Muqui reserva-se o direito de recusar o bem que não estiverem de acordo com o 

solicitado ou em desacordo com as normas vigentes e as despesas decorrentes correrão às expensas da proponente 

vencedora, sendo reiniciada a contagem do prazo para pagamento, quando da entrega definitiva. 

17.8. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
 

17.10.A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do 

convênio patrocinador e do contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação 

do documento fiscal para pagamento. 

17.11.O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor, terá vigência no curso do presente exercício, podendo ser 

aditado dentro do permissivo Legal. 
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18 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DEESCLARECIMENTO  
 

18.1. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa até o 2º dia útil que anteceder a data 

marcada para realização da sessão pública. 

 
18.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, exclusivamente e diretamente no sitio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
18.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos e Assessoria Jurídica, 

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

 
18.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 02 

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

internet, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com. 
 

18.5. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 24 (vintee quatro)horas,contado da data de 

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

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

 
18.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos 

autos do processo delicitação. 
 

19 – DAS DISPOSIÇÕESFINAIS  
 

19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam ointeresse do Município de Muqui, a segurança e o objetivo daaquisição. 
 

19.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

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

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 

19.3. Consultas, impugnações e demais informações relativas ao presente Pregão serão prestadas pelo Setor de 

Licitações, de segundas a sextas-feiras, no curso do horário de expediente. 
 

19.4. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas 

descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 

19.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e  

condições deste Edital. 

19.6. O licitante é responsável, sob as penas da Lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase desta Licitação. 

19.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Muqui (ES), para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e da contratação 

decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com./
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20.09. O presente Edital poderá ser acessado na rede mundial de computadores (Internet) através do sitio 

www.portaldecompraspublicas.com.br, www.muqui.es.gov.br (portal da transparência), no portal da transparência da 

Prefeitura Muncipal de Muqui (www.muqui.es.gov.br – “Editais – documentos”), podendo também ser solicitado através do 

e-mail licitacao@muqui.es.gov.br. 

20.10. São anexos deste Edital: 
Anexo 01 – Termo de Refetrência; 
Anexo 02 – Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente; 
Anexo 03 – Modelo de Declaração de ME ou EPP; 
Anexo 04 – Modelo Declaração de Empregador; 
Anexo 05 – Minuta Contrato; 

 
Muqui, 17 de agosto de 2021 

Miguel Montozo Neto 
Pregoeiro(a) 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.muqui.es.gov.br/
mailto:licitacao@muqui.es.gov.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 3215/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 07/2021 -SRP 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
OBJETO: Aquisição Veículo tipo Pick Up 

Processo Administrativo nº 3215/2021 

VALIDADE DESTE TERMO 

 
Este termo só terá validade se for acompanhado do pedido inicial para: 
- Aquisição de Veículo utilitártipo Pick Up. 

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

2 – DO OBJETO: 

 
A presente licitação tem por objeto a aquisição de 02 (dois) veículos tipo pick up, cabine simples com motor 1.6, 

ano/modelo 2021/2021, potência mínima de 101 cavalos, combustível gasolina ou etanol (flex), duas portas, com direção 

hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, ar condicionado original de fábrica, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Agricultura, no município de Muqui – Espírito Santo, devendo haver processo licitatório. 

3 – DA JUSTIFICATIVA: 

 
A aquisição de 02 (dois) veículos tipo pick up, cabine simples com motor 1.6, ano/modelo 2021/2021, potência de 101 

cavalos, com combustível a gasolina, 02 portas com direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros e trava elétrica, com ar 
condicionado original de fabrica é de suma importancia para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Uma vez que 
esta é necessária para atender as demandas desta secretaria como Assistência Técnica e Serviço de Inspeção Municipal (SIM), 
transporte de operador de máquinas e atividades gerais da secretaria no municipio de Muqui – Espirito Santo. 

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
O recurso para cobrir as despesas derivadas da presente licitação correrá por conta de Convênio nº 889270/2019 – MAPA. 

44905200000 – PICK UP - FICHA – 0000374 FONTE DO RECURSO – 1940 

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS: 
 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID 

 
QUANT. 

 

 

01 
 

VEICULO 0 KM, TIPO PICK UP, CABINE SIMPLES, MOTOR 1.6, 
ANO/MODELO 2021/2021, POTÊNCIA MÍNIMA DE 101 CAVALOS, 
COMBUSTIVEL GASOLINA OU ETANO (FLEX), 2 PORTAS, DIREÇÃO 
HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS, TRAVA ELETRICA. 

AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA. 

 

UNIDADE 
 

02 
 

6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os veículos devem ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, situado no Parque de Exposições de Muqui, 
Rua Cel. Mateus Paiva, Bairro Santo Agostinho, Muqui-ES, ou em outro local dentro do âmbito municipal, a critério do setor 
requisitante desta Secretaria, sendo o mesmo encaminhado por e-mail, ou efetuado via telefone. 
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7 – DO PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

 
Os veículos devem ser entregues na Secretaria Municipal de Agricultura, após o recebimento da ordem de Fornecimento. 

Deverá ser entregue no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos após a contar da assinatura do Instrumento Contratual. 
 

A licitante eventualmente contratada, será responsável pela entrega completa, considerando-se não apenas a chegada destes 
até o local de destino, mas também o processo de descarga, transporte, descarte do material utilizado para a embalagem e testes 
do equipamento. 

 
Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo 

com as normas regulamentadoras de fabricação, distribuição e apresentação. 
 

A Administração poderá solicitar teste(s) do(s) produto(s) junto ao (s) seu (s) fabricante (s), para verificar a legitimidade do 
mesmo. Se verificada a inadequação do produto ou sua falsidade, será feita notificação da empresa para que promova a 
substituição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às 
penalidades previstas. 

 
Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os produtos ficarão retidos, para que se proceda 

a responsabilidade criminal. 
 

Os testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que o 
produto seja falsificado. 

8 – DA GARANTIA: 

 
A contratada deverá oferecer garatia de 6 meses durante o período contratual, onde em caso de eventuais defeitos, deverá 

se responsabilizar pelos gastos com peças e manutenção sem qualquer ônus para o Contratante, durante esta garantia. 
Caracterizada a necessidade da assistência técnica de qualquer componente a ser efetuada na oficina da contratada, está 

assumirá a responsabilidade pela retirada e reinstalação do veículo, bem como o ônus do transporte, sem qualquer despesa 
para o contratante. 

9 – DA VIGÊNCIA: 

Vigencia referente ao atual exercicio. 

10- DO ACOMPANHAMENTO DA RECEPÇÃO DO OBJETO: 

 
A Secretaria de Municipal de Agricultura, irá receber os veículos, inspecionar se está em acordo com descrição ofertada na 

proposta, atestando as NF, e encaminhando ao setor responsável pela formalização do pagamento. 
 

A fiscalização que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, 
por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da 
Lei nº 8.666/93, com suas alterações) 

11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR: 

 

R$ 154.192,00 

12– DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 
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Conforme o artigo 73 da Lei 8.666/93, executado o contrato, o bens serão recebidos definitivamente, pelo servidor ou comissão 

indicado como unidade fiscalizadora, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

13– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
• Efetuar a entrega dos veículos em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela SEMAGRI, em estrita observância 

das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo degarantia. 

• Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do bem, de acordo com os artigos 12, 13 e 26, do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei n°8.078, de1990). 

• O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SEMAGRI, substituir, reparar, corrigir,  
remover, ou reconstruir, ás suas expensas, no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), o equipamento com avarias 
ou defeitos. 

• Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto do presente pregão. 

• Comunicar à SEMAGRI, no prazo mínimo de 03 (três) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem 
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

• Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no pregão. 

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

• Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato. 

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
• Receber definitivamente os veículos, disponibilizando local, data e horário. 

• Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 
constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 

• Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor especialmente designado. 
• Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

15 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
• Consoante o artigo 45 da Lei n°9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 

interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de 
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

16 – DO PAGAMENTO 

 
• A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento do Bem ou 

Serviço ou Fornecimento direta. Que deverá receber o Bem ou Serviços nas condições aqui estabelecidas. 
• Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver. 

• A NF dará origem ao processo de pedido de pagamento que deverá ser aberto em até 05 (cinco) dias do atesto do 
recebimento. 

• O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do processo de período de pagamento. 
• O pagamento será creditado em nome da CONTRATANTE, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada 

ou por meio de ordem bancária para pagamento de fatura com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 
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estabelecidas no processo. 
• O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a CONTRATADA 

efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere ás 
retençõestributárias. 

• A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme 
modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF n°480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo da IN RFB 
n°791, de 10 de dezenbro de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com 
a referida Instrução. 

• A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida á CONTRATADA para retificação e reapresentação, interrompendo- 
se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua 
reapresentação. 

• O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e municipal, além da 
Previdência Social e junto ao FGTS (CRF eCNDT). 

• A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde 

que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no 
CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

• Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização da 
seguintefórmula: 

• EM=N x VP xI 
Onde:EM=Encargosmoratórios;/N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;/VP=Valor da parcela a ser paga;/I=Índice de compensação financeira, assim apurado: 

• I=(TX/100)/365 
TX= Percentual da taxa anual do IPCA- Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística- IBGE. 

17 - DA MODALIDADE OU DISPENSA  

[    ] - PREGÃO PRESENCIAL 
[   ] - PREGÃO ELETRÔNICO 
[ x ] - PREGÃO COM SRP 
[ ] - DISPENSA 

     18 - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES  
Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente edital e seus 

anexos. 
 

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

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

 
O(a) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário. 
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
RELAÇÃO DE ITENS A SEREM LICITADOS 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

UNID. 

 

 
Quantidade 

MÉDIAS 

Valor Unit. 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 

 
01 

 
VEICULO 0 KM, TIPO PICK UP, CABINE 

SIMPLES, MOTOR 1.6, ANO/MODELO 
2021/2021 (ou 2022), POTÊNCIA MÍNIMA DE 
101 CAVALOS, 2 PORTAS, DIREÇÃO 
HIDRAULICA, COMBUSTIVEL GASOLINA OU 
ETANOL (FLEX), VIDROS ELETRICOS 
DIANTEIROS, TRAVA ELETRICA, AR 
CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA. 

 
UNIDADE 

 
02 

  

 
 

 
Muqui-ES, 26 de Abril de 2021. 

 
 
 
 
 

Carlos Elias Mendonça 
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Portaria nº 003 de 04/01/2021 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

Processo Administrativo 

Nº 3215/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 07/2021 - SRP 

 
 
 

 
Ref.: (identificação da licitação) 

 
 

     inscrito noCNPJ nº ,  por 

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

de Identidade nº e do CPF nº        

DECLARA, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 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 está impedida de participar de licitações ou 

contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se encontra, nos termos da legislação 

em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(data) 
 
 

(representante legal) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME, EPP OU MEI 

Processo Administrativo 

Nº 3215/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 07/2021 - SRP 

 

 

Para fins do disposto neste Edital, declaro, sob as penas da lei, que a licitante     _   

  , cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte 

ou cooperativa, estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu 

art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais 

defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 

declarada vencedora do certame. 

 
Muqui-ES,_ de _ _ de 2021. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 
 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

Processo Administrativo 
Nº 3215 /2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 07/2021 - SRP 

 
 

A empresa   , através de seu 
 

representante legal, Sr.(a)   , CPF 
 

  ,    (cargo    na    empresa:    Diretor    ou     Sócio-Gerente), DECLARA, para fins de 

direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo Município de Muqui, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2021, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseisanos. 

 
 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 
 
 
 

Custódia, de de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA 

EMPRESA 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

Processo Administrativo 
3215/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 07/2021 - SRP 

 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MUQUI, E A EMPRESA __________________ , na forma abaixo: 
 

O MUNICÍPIO DE MUQUI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Satyro França, 95, Centro - Muqui/ES - 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.082.403/0001-83, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Hélio Carlos 
Ribeiro Candido, de nacionalidade brasileira, estado civil casado, inscrito no CPF sob o nº 074.015.607-12, portador da Carteira de 
Identidade nº 1347091 SPTC-ES, residente e domiciliado à Fazenda Fortaleza, Zona Rural, Muqui - ES, doravante denominado 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa   , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°. , com sede à  , Cep.:    , representada neste ato pelo seu responsável 
legal,   (qualificação), doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que 
consta do processo administrativo nº.  /2021, que resultou no Edital de Pregão. ................. nº. /2021, e na 7proposta 
vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam o presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de aquisição de itens de proteção individual e afins, em conformidade 

com as especificações do Termo de Referência contido no edital de Pregão Eletrônico ......... /2021, e respectiva proposta 

e mapa de apuração do referido certame. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de Recursos orçamentários do presente exercício, da Prefeitura 
Municipal de Muqui, a saber: 

Convênio nº 889270/2019 – MAPA, com contra partida do Município, dotação orçamentária seguinte: 

-007001.2060600183.010 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA- 

ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL; 449052000000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL DE EXPEDIENTE; 

FONTE DE RECURSOS 1940; Ficha Financeira: 374. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 
O valor global do presente contrato é de R$ ( ), e nele encontram-se inclusos todos os custos de 
fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas 
as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo produto. 

 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim. 
4.2 - O prazo de duração do Contrato terá início na data da assinatura e terá duração na vigência do presente exercício, podendo 
ser aditado dentro do permissivo Legal. 
4.3 - A Prefeitura Municipal de Muqui indicará servidor responsável pela fiscalização do Contrato, solicitação de entrega e pelo 
recebimento do objeto licitado. 
4.4 - A entrega do(s) produto(s), que deverá(ão) se dar no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias úteis, contados da data do 
recebimento pelo fornecedor da ordem de compra; será efetuada na Secretaria Municipal de Agricultura, à Rua Cel. Matheus Paiva, 
bairro Santo Agostinho (Parque de Exposições), Muqui - ES, ou outro local no âmbito do perímetro urbano do Município de Muqui 
- ES, de 08:00 às 11:00h e 13:00h às 17:00h, onde se atestará o recebimento provisório, na forma do Artigo 73, inciso II, letra "a" da 
Lei 8.666/93. 
4.5 - A Contratante poderá solicitar à contratada a substituição do objeto em que forem verificados irregularidades relativas à sua 
qualidade, ou a complementação emcaso de irregularidade relativa às quantidades. Nestes casos, o prazo para complementação e/ou 
substituição será determinado pela Unidade responsável pelo seu recebimento. 
4.6 - A eventual reprovação na recepção do objeto, em qualquer fase de entrega, não implicará em alteração dos demais prazos 
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contratuais, nem eximirá a Contratada da aplicação das multas contratuais a que está sujeita. 
4.7 - Os prazos de entrega admitem prorrogação, a critério do setor requisitante, devendo ser justificado por escrito e previamente 
autorizado pelo responsável, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 
a) Alteração das especificações pela Administração Municipal; 
b) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 
cumprimento do Edital e execução do Contrato; 
c) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93; 
d) Impedimento de cumprimento do Edital e execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração 
Municipal em documentos contemporâneos a sua ocorrência; 
e) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis. 
4.8 - Constatada a interrupção do fornecimento, por motivo de força maior, o prazo estipulado no item 4.2 deverá ser prorrogado 
pelo período razoavelmente necessário á sua retomada. 

 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1 - Emitir a Nota de Empenho. 
5.2 - Fornecer à Contratada, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao 
fornecimento do produto. 
5.3 - Atestar a entrega dos bens, no que tange a sua qualidade e quantidade, observando as condições estabelecidas neste contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 - Fornecer o(s) produto(s) descrito(s) na cláusula primeira deste instrumento contratual, conforme especificados no Anexo do 
Edital de Pregão Eletrônico nº /2021. 
6.2 - Responsabilizar-se pelo integral fornecimento dos produtos objeto deste Contrato, inclusive no que se referir a observância 
da legislação em vigor. 
6.3 - Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, item(ns) em que se verificarem vícios de qualidade e/ou 
quantidade. 
6.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais ônus necessários à execução do 
Contrato. 
6.5 - Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
6.6 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO 

7.1 - O acompanhamento e fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato, é de alçada do(a) Secretario(a) Municipal  
gestor(a) da pasta, facultada nomeação de servidor, obedecidos os ditames do Decreto Municipal nº 28/2014. Caberá a 

responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste contrato, bem como 
comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou 
administrativa. 
7.2 - Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos neste 
contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, 
garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla defesa. 
7.3 - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral exclusiva da Contratada, no que concerne à  
execução do Contrato e as implicações próximas ou remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência 
de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em co-responsabilidade do Município. 

 
CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO 
8.1 - A Prefeitura Municipal de Muqui - ES, efetuará o pagamento à Contratada em até 30 (trinta) dias corridos da apresentação da 
Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada a antecipação de pagamento, para cada 
faturamento. 
8.2 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor requisitante. 
8.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 
devidamente corrigida. 
8.4 - A Prefeitura Municipal de Muqui poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da contratada. 
8.5 - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
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8.6 - O pagamento somente será efetuado mediante: 
a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da contratada) e Municipal (onde for sediada a 
empresa e a do Município de Muqui, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos 
competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 
b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do CRF - Certificado 
de Regularidade do FGTS; 
c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, através da apresentação do CND - Certidão 
Negativa de Débito. 
8.7 - O pagamento será efetivado mediante depósito em qualquer agência bancária da rede bancária indicada pela Contratada. 
8.8 - O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. Não serão 
efetuados créditos em contas: 
a) de empresas associadas; 
b) de matriz para filial; 
c) de filial para matriz; 
d) de sócio; 
e) de representante; 
f) de procurador, sob qualquer condição. 
8.9 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Contrato. 
8.10 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
9.1 - À Empresa que deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso; 
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato; 
d) Suspensão para contratar com a Administração; 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal. 
9.2- Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a Contratada será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias 
úteis. 

9.3 - A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, será declarado 
o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido 
o contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência. 
9.4 - As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão computadas para o fim previsto no item 9.3. 
9.5 - As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à aplicação das penalidades das 
letras "b" a "e" do item 9.1. 
9.6 - As multas previstas nas letras "b" e "c" poderão ser aplicadas em conjunto e acumuladas com uma das penalidades previstas 
nas letras "d" e "e" todas do item 9.1. 
9.7 - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% 
(dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá 
a Administração, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o Contrato em razão do atraso. 
9.8 - A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução do serviço, para entender rescindido 
o Contrato. 
9.9- Se o descumprimento do Contrato gerar conseqüências graves para a Administração, poderá esta, além de rescindir o Contrato, 
aplicar uma das penalidades previstas na letra "d" ou "e" do item 9.1. 
9.10 - Se os danos puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada a pena de Declaração de 
Inidoneidade. 
9.11 - A dosagem da pena e a dimensão do dano, serão identificadas pela Prefeitura Municipal de Muqui. 
9.12 - Quando declarada a Inidoneidade Contratada, a Prefeitura Municipal de Muqui submeterá sua decisão ao Procurador Geral 
do Município, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 
9.13 - Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Administração 
pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 
9.14 - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais que, em razão dos 
contratos regidos pela Lei n° 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 de licitação. 
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática e de atos ilícitos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
O contrato poderá ser alterado, de acordo com o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos casos previstos no 
artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles: 
a) Não cumprimento pela Contratada de cláusulas deste contrato, especificações, ou prazos ou o seu cumprimento irregular; 
b) Atraso injustificado no início do fornecimento do(s) produto(s); 
c) Subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, associação da Contratada com outrem, cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital; 
d) Cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
e) Decretação de falência da Contratada; 
f) Dissolução da sociedade; 
g) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato; 
h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal; 
i) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecida as disposições previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 
Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Muqui- ES. 

 
Muqui - ES, de de 2021. 

 
 
 

Hélio Carlos Ribeiro Cândido 
Prefeito Municipal Contratada 


