
                                        
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 550941, DE 30/06/2021

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2021.052E0700001.01.0028 

LICITAÇÃO  COM  ITENS  EXCLUSIVOS  PARA  A  PARTICIPAÇÃO  DE
MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme Leis Complementares nºs
123, de 14 de dezembro de 2006, 128, de 19 de dezembro de 2008, 147, de 07 de agosto de
2014, Decreto Municipal nº 14.231, de 22 de janeiro de 2019 e Lei Municipal nº 3.347, de
09 de novembro de 2015.

PREÂMBULO  

O  MUNICÍPIO  DE  NOVA  VENÉCIA  -  ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO,  pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, por meio do(a)
Pregoeiro(a) Oficial e Equipe de Apoio,  designados pela Portaria nº 767, de 23 de julho de
2021, torna público para conhecimento dos interessados, que, na data, horário e local abaixo
assinalados, fará  realizar  licitação  na  modalidade  de  PREGÃO  PRESENCIAL  DE  Nº
001/2021,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM, COM  ITENS  EXCLUSIVOS  À
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
–  EPP  E  MICROEMPREENDEDOR  INDIVIDUAL  –  MEI,  tendo  como  objeto  a
aquisição  de  materiais  e  equipamentos,  de  acordo  com as  especificações  descritas  nos
Anexos  I  e  II  deste  Edital,  através  do  OFÍCIO Nº  490/2021/SEAD/PNV, que  integra  o
processo administrativo nº 550941/2021, e em conformidade com as disposições deste Edital
e respectivos Anexos.

REGÊNCIA E REGIME

Regência: Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  Lei
Complementar  nº  123,  de  14  de  dezembro  de
2006  e  suas  alterações,  Decreto  Municipal  nº
14.231, de 22 de janeiro de 2019, Lei Municipal
nº 3.347, de 09 de novembro de 2015, Decreto nº
3.555, de 08 de agosto de 2000, e, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.

Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo de Licitação: Menor Preço.
Regime de Execução: Indireta.
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.
Repartição interessada: Secretaria Municipal de Administração.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias,  contados a partir  da data de

entrega dos envelopes.

Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br

1

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Data/Hora do Credenciamento: 23/09/2021, das 08:00 às 08:30 horas.
Data/Hora e Local da Abertura: 23/09/2021, às 08:30 horas, na Sala da Comissão

Permanente de Licitação, sito na Avenida Vitória,
nº 347 – Centro – Nova Venécia – ES.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1. A presente licitação tem como objeto a  aquisição de materiais  e equipamentos,  de
acordo com as especificações e quantitativos descritos nos Anexos I e II, deste Edital.

1.2. Os materiais e equipamentos deverão possuir todas as características mínimas descritas
nas especificações. Serão aceitos materiais e/ou equipamentos com características superiores,
desde que atendam a todos os requisitos mínimos exigidos nas especificações constantes dos
Anexos I e II, do presente edital.

1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3.1. Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, destinam-se à participação EXCLUSIVA
de  Microempresas  –  ME  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  EPP,  inclusive
Microempreendedor  Individual  –  MEI,  conforme  previsão  da  Lei  Complementar
123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

1.4.  O  objeto  desta  licitação  será  executado  rigorosamente  de  acordo  com o  Formulário
“Especificações e Cotação de Preços” (anexo I), Termo de Referência (anexo II) e Minuta de
Contrato  (anexo  IX)  e  terá  como  Órgão  Gestor  a  Secretaria  de  Administração,  deste
Município.

1.5. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias, consignadas no orçamento vigente:

ÓRGÃO: 030 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 – ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL
ATIVIDADE: 2.021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 94
FONTE DE RECURSO: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
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ÓRGÃO: 030 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 – ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL
ATIVIDADE: 2.034 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

EM GERAL
ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 105
FONTE DE RECURSO: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA SEGUNDA:   ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

2.1.  As  condições  de  entrega  e  os  critérios  de  recebimento  e  aceitação  do  objeto  estão
previstos no Termo de Referência, anexo a este Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta  licitação e  que  atenderem a  todas  as  exigências,  inclusive  quanto  à  documentação,
constantes deste Edital e seus Anexos. 

3.1.1. Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 são destinados à participação exclusiva das
Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e ao Microempreendedor Individual
– MEI,  nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014.

3.1.1.1. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente certame
aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não
se enquadrem em nenhum das situações descritas no § 4º do referido artigo.

3.1.2. A ME/EPP poderá participar de todos os itens constantes do objeto do presente edital.

3.2. PARA OS ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS -
ME,  EMPRESAS  DE  PEQUENO  PORTE  -  EPP  E  MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL DEVERÃO SER OBSERVADOS OS SEGUINTES REQUISITOS:

3.2.1. A fim de receber os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, o
licitante  deverá  apresentar  OBRIGATORIAMENTE no  momento  do
CREDENCIAMENTO a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DAS
MES E EPPS,  conforme modelo  constante  do  Anexo  III,  e  a  CERTIDÃO EMITIDA
PELA JUNTA COMERCIAL comprovando sua situação de enquadramento,  emitida em
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2021. Conforme  o  caso  a  licitante  enquadrada  no  regime  poderá  ainda  encaminhar  o
comprovante de adesão ao SIMPLES NACIONAL.

3.2.1.1. A não comprovação do licitante da sua condição de MEs e EPPs tornará impossível a
participação da empresa nos itens exclusivos a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
ao Microempreendedor Individual – MEI.

3.3.  Poderão  participar  do  certame  todos  os  interessados  que  comprovarem  através  de
documentação que:

a) as atividades da empresa sejam pertinentes ao objeto desta licitação;

b) preencham as condições de credenciamento constantes deste Edital.

3.4. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que:

a) se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;

b) tenham sido decretadas as suas falências;

c) que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Nova Venécia ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas
em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que
seja sua forma de constituição;

d)  seus  sócios,  procuradores,  gerentes,  administradores,  prepostos  ou  vinculados,  tenham
sofrido  qualquer  penalidade  administrativa  e/ou  judicial  restritiva  do  direito  de  licitar  ou
contratar com a Administração Pública na forma da Lei de Licitações, bem como aqueles que
se  encontram  e/ou  encontravam  em  exercício  do  munus  de  procurador  (mandatário),
administrador  ou  gerente  de  empresa(a)  que  tenha  sofrido  penalidade  administrativa  ou
judicial restritiva do direito a licitar ou contratar com a Administração Pública;

e) empresas estrangeiras que não funcionem no país;

e.1) nos itens exclusivos à Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor
Individual – MEI, não poderão participar sociedades estrangeiras.

f) possuírem em seu quadro funcional servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação.
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CLÁUSULA QUARTA:   DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA  
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43, da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006, alterada
pela Lei Complementar Nº 147, de 07/08/2014, as microempresas ou empresas de pequeno
porte  deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de
regularidade  fiscal,  conforme  item 8.2.3  deste  Edital,  mesmo  que  esta  apresente  alguma
restrição.

4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão
negativa.

4.2.  A não regularização da  documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1,  implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n  o  
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a
licitação.

4.3.  Será  assegurada,  como  critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para  as
microempresas ou empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a
melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b)  Não  ocorrendo  a  contratação  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 4.3, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
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d)  Na  hipótese  da  não  contratação  nos  termos  previstos  acima,  o  objeto  licitado  será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,  em sessão pública,
após verificação da documentação de habilitação;

e) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.

4.5. A licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou
Microempreendedor  Individual  -  MEI  que  desejar  obter  os  tratamentos  previstos  na  Lei
Complementar  nº  123/2006  e  suas  alterações,  deverá  apresentar  a  DECLARAÇÃO  DE
MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE  OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - Anexo III (MODELO), QUANDO DO SEU
CREDENCIAMENTO,  como  também  apresentar  no  mesmo  momento  a  CERTIDÃO
EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL (emitida no exercício de 2021), comprovando
sua  situação  de  enquadramento.  A  não  entrega  destes  documentos  no  ato  do
CREDENCIAMENTO, fora dos envelopes de “Proposta” e “Habilitação”, indicará que optou
por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

4.6. Os privilégios concedidos pela LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014, serão aplicados
às cooperativas, nos termos do artigo 34, da Lei nº 11.488/07.

CLÁUSULA  QUINTA:  DA  IMPUGNAÇÃO  DO  ATO  CONVOCATÓRIO  E
ABERTURA DA LICITAÇÃO

5.1. A impugnação se dará na forma do Artigo 12, do Decreto nº 3.555/2000.

5.1.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  o  ato  convocatório  do
Pregão.

5.1.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este
Edital aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item 5.1.1.

5.1.1.2. A petição de impugnação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou
CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica,  devendo informar o e-mail e o telefone
para contato;

b) Procuração (quando for o caso);
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c) Atos  Constitutivos,  em se  tratando  de pessoa  jurídica  (por  documento  original  ou
cópia autenticada).

5.1.1.3. Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir  sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

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

5.1.1.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais.

5.1.1.6. A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo geral da Prefeitura
Municipal  de  Nova  Venécia/ES,  situada  no  endereço  descrito  no  rodapé  deste  Edital  ou
enviada para o endereço eletrônico: licitacao@novavenecia.es.gov.br.

5.2. Da abertura da Licitação

5.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em
conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos.

CLÁUSULA  SEXTA:  DO  CREDENCIAMENTO  E  RECEBIMENTO/ABERTURA
DOS ENVELOPES

6.1. Credenciamento

6.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante), o
estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em  decorrência  de  tal  investidura.  No  caso  de  Sociedade  Anônima,  devidamente
acompanhado de documentos de eleição dos administradores.

b)  Tratando-se  de  procurador,  procuração  por  instrumento  público  (original  ou  cópia
autenticada) ou procuração particular (com firma reconhecida), da qual constem poderes para
representar a outorgante em licitações públicas, podendo para tanto formular lances, negociar
preços,  interpor  recursos  e  desistir  de  sua  interposição  e  praticar  todos  os  demais  atos
pertinentes  a  certames  públicos,  acompanhado  de  correspondente  documento,  dentre  os
indicados no subitem anterior, que comprove os poderes do mandante da outorga.

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
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d) Documento de Credenciamento – Anexo VII (este documento credencia apenas para este
pregão  e  deverá  ser  apresentado  com firma  reconhecida  em cartório)  ou  procuração  por
instrumento público ou particular, conforme descrito na letra “b” deste item.

Obs.: O instrumento de Credenciamento (Anexo VII – “Termo de Credenciamento”) ou procuração,
bem como o Ato Constitutivo da Empresa (documento hábil para comprovação de outorga de poderes
e da condição de dirigente da empresa), deverão ser entregues no horário estipulado no preâmbulo
deste edital, fora do envelope, em mãos, ao(à) Pregoeiro(a) Oficial (no ato do Credenciamento).

6.1.1.1. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento, conforme descrito
no item 6.1.1 letra “d”, ou ausência de representante, não importará na desclassificação da sua
proposta no presente certame. Contudo, ela não poderá apresentar lances verbais, e nem fazer
qualquer manifestação em nome da mesma na sessão do pregão.

6.1.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.

6.1.3. Será admitido apenas  01 (um) representante para cada licitante,  sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma empresa.

6.1.3.1. Não será aceito um representante de determinada empresa que detenha cotas de outra
empresa participando do mesmo certame.

6.1.4. A ausência do Credenciado,  em qualquer momento da sessão,  importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo por autorização expressa do(a) Pregoeiro(a).

6.1.5.  Além  dos  envelopes  contendo  a  proposta  e  documentação  para  habilitação,  os
interessados ou seus representantes apresentarão em mãos ao(à) Pregoeiro(a) da Prefeitura
Municipal  de  Nova  Venécia,  DECLARAÇÃO  DANDO  CIÊNCIA  DE  QUE  A
LICITANTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO,  de
acordo com o inciso VII, Artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, conforme o modelo descrito no
ANEXO IV.

Observação: A ausência da declaração contida no item 6.1.5, impossibilitará o licitante de
participar da licitação.

6.1.6.  DA  PARTICIPAÇÃO  DE  MICROEMPRESAS  (ME),  EMPRESAS  DE
PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

6.1.6.1. A licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP)
ou  Microempreendedor  Individual  que  desejar  obter  os  tratamentos  previstos  na  Lei
Complementar  nº  123/2006  e  suas  alterações,  deverá  apresentar  a  DECLARAÇÃO  DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Anexo III (MODELO),
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QUANDO DO SEU CREDENCIAMENTO, como também apresentar no mesmo momento a
CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL (emitida no exercício de 2021),
comprovando sua situação de enquadramento. A não entrega destes documentos no ato do
CREDENCIAMENTO, fora dos envelopes de “Proposta” e “Habilitação”, indicará que optou
por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014.

6.1.7.  As  decisões  pertinentes  ao  CREDENCIAMENTO  serão  de  competência  do(a)
PREGOEIRO(A) que as motivará em ata imediatamente após a abertura da sessão.

6.1.8. As decisões pertinentes ao CREDENCIAMENTO somente serão passíveis de recurso
após a declaração do vencedor, nos termos do artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/02, porém
acolhido  o  recurso,  este  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

6.1.9. Os documentos referentes ao credenciamento passarão a compor o processo.

6.1.10. Todos os documentos exigidos nesta Cláusula devem ser entregues ao(à) Pregoeiro(a)
em original ou cópia devidamente autenticada em Cartório ou por autenticação direta pela
Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade.

6.2. Recebimento e abertura dos Envelopes

6.2.1.  Encerrada  a  etapa  de  credenciamento,  proceder-se-á  ao  recebimento  dos  envelopes
contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros separados,
indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua
face externa:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
ENVELOPE A
EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2021
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
ENVELOPE B
EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

6.2.2. O licitante que não se fizer presente à Sessão pública no dia e horário marcados, mas
enviar os envelopes,  não será credenciado, participando da Sessão Pública, sem poder, no
entanto,  renovar  proposta  ou  interpor  recurso  contra  as  decisões  do(a)  PREGOEIRO(A),
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deverá  enviar  o  ENVELOPE  C incluindo  a  DECLARAÇÃO  exigida  no  item  6.1.5,  o
documento  exigido  no  item  6.1.1  letra  “c”,  cópia  do  Contrato  Social  e  a  documentação
descrita no item 4.5 (se for o caso), da seguinte forma:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
ENVELOPE C
EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2021
DECLARAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

6.2.3. Os envelopes de habilitação das empresas classificadas somente serão devolvidos pela
Equipe  Pregoeira  após  a  assinatura  do  contrato  administrativo  originado  do  certame,  se
houver,  ou,  no  caso  de  entrega  direta,  após  a  emissão  da  Nota  Fiscal  respectiva  pela(s)
proponente(s) vencedora(s).

6.3. A Proposta de Preço deverá:

a) ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente, redigida com
clareza,  sem emendas,  rasuras,  acréscimos  ou  entrelinhas,  datada,  rubricada  em todas  as
folhas e assinada por seu representante legal;

b) indicar nome ou razão social da proponente, CNPJ, seu endereço completo (rua/avenida,
número, bairro, cidade, CEP, UF), telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail);

c) ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes;

d) conter o prazo para a entrega dos materiais e equipamentos conforme descrito no Termo de
Referência (anexo II);

e)  apresentar  COTAÇÃO  DE  PREÇOS,  tendo  como  modelo  o  Anexo  I  (Formulário
“Especificação e Cotação de Preços”) onde constarão: marca, fabricante, modelo (somente
para os itens 7 e 11), número do item, unidade, quantidade, especificação e garantia (no
que couber) dos materiais e equipamentos, valor unitário e valor total dos itens e valor
total da Proposta,  em moeda corrente nacional, sem previsão inflacionária, observando as
especificações do Anexo II – “Termo de Referência”;

e-1) Cotações sem MARCA/FABRICANTE/MODELO serão DESCLASSIFICADAS;

e-2) valor total da Proposta, expresso em dois algarismos após a vírgula e por extenso;
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e-3)  valor  unitário  e  total  dos  itens,  expressos  em  algarismos,  neles  incluídas  todas  as
despesas  de  impostos,  transporte,  mão  de  obra  e  demais  itens  indispensáveis  ao  perfeito
cumprimento do objeto deste Pregão;

e-4)  especificações  do  objeto  de  forma  clara  e  precisa,  descrevendo  detalhadamente  as
características dos materiais e equipamentos ofertados.

f)  conter  prazo  de  garantia  conforme descrito  nas  especificações  dos  itens  constantes  no
Termo de Referência (anexo II);

g) ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até duas casas decimais após a vírgula;

h) a  cotação apresentada  para efeito  de julgamento  será de exclusiva responsabilidade  da
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear alteração;

i)  declarar  expressamente  que os  preços  cotados incluem todos os  custos  e  despesas
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;

j) declarar expressamente que aceita todas as exigências do Edital e de seus Anexos;

k) conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;

l) não se admitirá proposta que apresente valor simbólico ou irrisório, de valor zero, excessivo
ou manifestamente inexequível.

Obs.1: Está disponibilizado na página <www.novavenecia.es.gov.br> o executável para
download, que será utilizado para leitura e preenchimento da proposta.

Obs.2: O fornecedor deverá solicitar por e-mail o arquivo PCA (Proposta Comercial
Automática),  no  endereço  eletrônico:  licitacao@novavenecia.es.gov.br,  informando os
dados da Empresa (Nome,  Endereço Completo  (Rua,  Bairro,  CEP, Cidade,  Estado),
CNPJ, e-mail e Telefone) e o número do processo em questão.

OBS.3: O arquivo PCA deverá ser salvo em CD-ROM (não regravável  “CD-R”) ou
outra  mídia,  contendo  os   mesmos  preços  ofertados  na  proposta  escrita  e  impressa  
entregue  dentro  do  envelope  PROPOSTA,  para  que  possa  ser  migrada  para  o
equipamento de informática da Comissão Permanente de Licitação  .  

OBS.4: Solicita-se que seja anexada a proposta de preços a planilha de dados na forma do
Anexo VIII devidamente preenchida, com os dados gerais para efeito de emissão de Nota de
Empenho e confecção do respectivo contrato (se houver), posterior pagamento, e demais atos
necessários, sendo a não apresentação da referida planilha não desclassificará a licitante.
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6.3.1.  Caso  os  prazos  de  validade  da  proposta  e  de  entrega  do  objeto  não  estejam
expressamente indicados na proposta, fica estabelecido que estes prazos sejam os estipulados
neste edital, no item 6.3, letras “c” e “d” respectivamente.

6.3.2.  Quaisquer  tributos,  custos e despesas diretos  ou indiretos,  omitidos  da proposta  ou
incorretamente  cotados,  serão  considerados  como  inclusos  nos  preços,  não  sendo  aceitos
pleitos de acréscimos a qualquer título.

6.3.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste
Edital  e de seus Anexos,  bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades  ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.3.4. Consideram-se exigências essenciais aquelas que não possam ser atendidas, no ato, por
simples  manifestação  de  vontade  do  representante  e  aquelas  cujo  atendimento,  nesse
momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação.

6.4. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou,
ainda,  entre  estes  e  o  total,  prevalecerão  sempre  os  primeiros,  devendo o(a)  Pregoeiro(a)
proceder às correções necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e
por extenso, prevalecerão os últimos.

6.5. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E
caso a licitante apresente mais de uma proposta, o(a) Pregoeiro(a) considerará todas as suas
propostas desclassificadas para todos os efeitos.

6.6. O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade
da licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para mais ou para menos;

6.7.  Serão  corrigidos  automaticamente  pelo(a)  Pregoeiro(a)  quaisquer  erros  de  soma e/ou
multiplicação;

6.7.1.  Falta  de  data  e/ou  rubrica  da  proposta  poderá  ser  suprida  pelo  representante  legal
presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim.

6.7.2. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”.

6.8. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições
estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nela
contidas.
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CLÁUSULA SÉTIMA: DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1.  Após  o  credenciamento,  as  licitantes  entregarão  ao(à)  Pregoeiro(a)  em  envelopes
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e,
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

7.2.  A  análise  das  propostas  pelo(a)  Pregoeiro(a)  visará  ao  atendimento  das  condições
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

7.2.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas  que conduziram ao valor  total  orçado, procedendo-se as correções  no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.2.2.  Serão  desconsideradas  ofertas  ou  vantagens  baseadas  nas  propostas  das  demais
licitantes.

7.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:

a) seleção da proposta  de menor preço e as demais  com preços  até 10% (dez por cento)
superiores àquela;

b) não havendo pelo menos  03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes. 

7.4.  O(a)  Pregoeiro(a)  convidará  individualmente  os  autores  das  propostas  selecionadas  a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais
em ordem decrescente  de  valor,  decidindo-se  por  meio  de  sorteio  no  caso  de  empate  de
preços.

7.4.1.  A licitante  sorteada  em primeiro  lugar  poderá  escolher  a  posição  na  ordenação  de
lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da
ordem de lances. 

7.5.  Os  lances  deverão  ser  formulados  em  valores  distintos  e  decrescentes,  inferiores  à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances determinados pelo(a)
Pregoeiro(a), aplicável inclusive em relação ao primeiro. 
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7.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.

7.7. Serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances,
na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço. 

7.9. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do MENOR
PREÇO POR ITEM, decidindo motivadamente a respeito. 

7.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de
mercado vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada
pela Administração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

7.10.  Considerada  aceitável  a  oferta  de  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,  será  aberto  o
envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

7.11.  Eventuais  falhas,  omissões  ou outras  irregularidades  nos  documentos  de  habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:

a) substituição e apresentação de documentos obtidos via Internet ou;

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

7.11.1. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico,  salvo impossibilidade devidamente
justificada.

7.11.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos,  no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.13. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação,
o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação
e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos
de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
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7.14. Concluída a fase de julgamento com a adjudicação do objeto do presente certame, caso
seja  necessário,  o  licitante  vencedor  deverá,  no  prazo  de  02  (dois)  dias,  apresentar  nova
Proposta, ajustada aos novos valores.

CLÁUSULA OITAVA: DA HABILITAÇÃO

8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço
na forma prescrita  neste Edital,  proceder-se-á à abertura do  envelope B,  para análise  dos
documentos de habilitação da(s) proponente(s) classificada(s).

Obs.: A fim de facilitar o exame da documentação solicita-se às licitantes que apresentem os
documentos na ordem que estão listados neste Edital.

8.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos
subitens 8.2.1 a 8.2.5, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES
1 a 8 desta Cláusula.

8.2.1. Da documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b)  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;

c) 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;

d)  Inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com averbação  no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f)  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 trata o art. 107 da
Lei nº 5.764, de 1971;
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g) No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira  em funcionamento no País:  Decreto de
Autorização;

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

8.2.1.2.  Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "g" do item 8.2.1 não precisarão
constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do
credenciamento  deste  Pregão,  desde  que  sejam  originais  ou  estejam  autenticados  em
Cartório  ou  por  autenticação  direta  pela  Comissão  para  Autenticação  de  Cópias  de
Documentos desta municipalidade.

8.2.2. Da documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)  certidão  negativa  de  falência  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica,
observada a data de validade definida no instrumento.

a-1) no caso de silêncio do documento a respeito de sua validade,  a certidão negativa de
falência  para  fins  de  habilitação,  deverá  apresentar  data  de  emissão  de,  no  máximo,  90
(noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

a-2)  balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis  do último exercício  social ,  já
exigíveis e apresentados na forma da lei,  no  formato comparativo contendo  Termo de
Abertura e  Encerramento,  certificado  por  contabilista  registrado  no  Conselho
Regional de Contabilidade,  a fim de comprovar a boa situação financeira  da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação
da proposta.

a-2.1) para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional,
que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2º,
bem como, o art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto
no Art. 176 da Lei 6.404/76:

Art. 176. (…)

I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício; e

IV - demonstração dos fluxos de caixa;

V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
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§ 1º  As demonstrações  de  cada  exercício  serão  publicadas  com a  indicação  dos
valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da
situação patrimonial e dos resultados do exercício.

a-2.2) para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita
bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, nova redação pela
LC nº 155/2016:

I)  Balanço  Patrimonial,  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  e  Notas  Explicativas,
registrados na Junta Comercial;

II) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado
na Junta Comercial;

III) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado
para  ME  e  EPP,  poderão  substituir  os  itens  “I”  e  “II”  pela  Declaração  de  Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração
anterior ao Edital;

IV)  No caso  de  fornecimento de  bens  para  pronta  entrega,  não  será  exigido  da  licitante
qualificada  como microempresa ou empresa de pequeno porte,  a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015).

a-2.3)  Para as  empresas  que possuem Escrituração Contábil  Digital,  deverão  apresentar  o
recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço
Patrimonial, da Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Digital.

a-2.4) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de
uma  declaração,  sob  as  penas  da  lei,  de  que  tal  auditoria  não  foi  exigida  pelo  órgão
fiscalizador.

a-2.5) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
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LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

a-2.5.1)  As  licitantes  que  apresentarem  resultado  inferior  a  1,0  (um)  para  qualquer  dos
índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de
sua habilitação, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do
artigo 31, da Lei nº 8.666/93;

a-2.5.2) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze)
meses,  conforme  determina  a  Lei  nº  8.666/93,  admitida  a  atualização  para  a  data  de
apresentação da proposta, através de índices oficiais.

a-2.6) As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na junta
comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital,
na forma da legislação que regula a matéria.

a-2.7) No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro
exercício  social,  o  que  deverá  ser  devidamente  comprovado,  poderá  ser  apresentado,
excepcionalmente,  em  substituição  ao  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis,  o
Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o
início  de  suas  atividades  e  o  mês  anterior  à  data  de  apresentação  dos  documentos  de
qualificação  econômico-financeira  para  fins  de  habilitação  no  certame.  A  documentação
apresentada deverá estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED.

a-2.8)  As  empresas  enquadradas  como  MEI  –  Micro  Empreendedor  Individual  estão
dispensadas  da  Elaboração  das  Demonstrações  Contábeis,  tornando-as  isentas  da
apresentação,  porém  devem  apresentar  o  CCMI  –  Certificado  da  Condição  de
Microempreendedor Individual.

a-2.9)  Certidão  de  Regularidade  Profissional  do  responsável  pela  elaboração  das
Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está
em  situação  regular  perante  o  CRC na  data  de  sua  emissão,  quando  da  assinatura  de
trabalho  técnico  ou  outros  motivos  que  exijam  a  comprovação  de  sua  regularidade,
conforme  Resolução  CFC  nº  1402/2012.  A  não  apresentação  da  referida  certidão  não
ensejará a inabilitação da empresa licitante no presente certame.

8.2.3. Da documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b)  Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante  apresentação  de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
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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;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) 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, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao;

e)  Prova de  Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao
domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova Venécia/ES
fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item;

h)  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 lei;

i) Caso o licitante 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 fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.2.4. Da documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) 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 para
os itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12.

b)  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, demonstrando que a licitante administra ou administrou serviços de instalação
de ar-condicionado/cortina de ar,  por meio da apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado para os itens 01, 02 e 03.

Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br

19

http://www.novavenecia.es.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao


                                        
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

c) Certidão de registro da empresa e seus responsáveis técnicos junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) para os itens 01, 02 e 03; a Licitante deverá apresentar
registro do:

c-1)  Engenheiro  Mecânico  ou  os  Engenheiros  Industriais,  modalidade  mecânica,  ou
Tecnólogos da área de Engenharia Mecânica.

c-2)  Engenheiro  Químico  ou  Engenheiros  Industriais,  modalidade  química,  ou
Engenheiros e Arquitetos com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho,
ou Tecnólogos da área de Engenharia Química.

c-3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Jurídica
emitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional como responsável técnico estas
serão inabilitadas.

c-4) A empresa vencedora com sede fora do Estado do Espírito Santo deverá apresentar  na
ocasião da contratação suas Certidões de Registro e Quitação visados pelo CREA do Estado
do Espírito Santo.

d)  O(s)  profissional(is)  da  empresa  interessada  em  participar  do  certame  licitatório  e
indicado(s)  para  acompanhar  os  trabalhos,  conforme  descrito  na  letra  “c”,  deve(m)
comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa licitante. A comprovação do
vínculo profissional será realizada através de cópia da CTPS, ou de contrato de prestação de
serviços,  ou  do  contrato  social  da  empresa  em  que  conste  o  profissional  como  sócio,
administrador ou diretor ou cópia da publicação na imprensa da ata de eleição no caso de
sociedades anônimas.

d-1) Poderá ainda a licitante apresentar  declaração de contratação futura do responsável
pelo acompanhamento dos trabalhos, desde que acompanhada da anuência deste, devendo o
contrato de prestação de serviços entre o licitante e o profissional ser apresentado para efeito
de assinatura do Contrato com a Administração, caso a licitante seja a vencedora do certame.

d-2) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata a letra “c” poderão
ser substituídos,  nos termos do artigo 30, §10, da Lei nº 8.666/1993, por profissionais de
experiência  equivalente  ou  superior,  desde  que  a  substituição  seja  aprovada  pela
Administração.

8.2.5. Das Declarações de Superveniência de Fatos Impeditivos, de Emprego de Menores
e de E-mail:

a) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a
declarar,  sob as  penalidades  cabíveis,  a  superveniência  de  fato  impeditivo  da habilitação,
conforme Artigo 32, § 2º, Lei 8.666/1993, como exemplificado no modelo do ANEXO V.
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b) Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze  anos”,  com  base  fundamento  no  inciso  XXXIII,  do  artigo  7º,  da  Constituição
Federal, conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº
8.666/93 e suas posteriores alterações, conforme modelo do ANEXO VI.

c) Fornecer  e  manter,  obrigatoriamente,  disponível  endereço  eletrônico  (e-mail)  para
notificação  de  decisões  proferidas  no  procedimento,  que  terão  validade  para  ciência
inequívoca,  produzindo  efeitos  para  contagem  de  prazos,  através  de  DECLARAÇÃO,
conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

A empresa: ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., por intermédio
de seu representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira
de Identidade nº .............. e do CPF nº ..........., DECLARA seu endereço
eletrônico (e-mail) ................., para notificar e receber decisões proferidas
no procedimento,  que terá validade para ciência inequívoca,  produzindo
efeitos para contagem de prazos.

Local e data .......................................................................

.....................................................................................................................
(Representante legal)

Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregues no
envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação.

8.3. A Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a
documentação  exigida  para  a  habilitação,  inclusive  os  documentos  comprobatórios  da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

8.3.1.  Havendo  restrição  nos  documentos  comprobatórios  da  regularidade  fiscal,  será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame,  prorrogáveis por igual período, a
critério do(a) Pregoeiro(a), para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

8.3.2.  A  prorrogação  do  prazo  para  a  regularização  fiscal  dependerá  de  requerimento,
devidamente fundamento, a ser dirigido ao(à) Pregoeiro(a).

8.3.3.  Entende-se  por  tempestivo  o  requerimento  apresentado  nos  05  (cinco)  dias  úteis
inicialmente concedidos.
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8.3.4.  A  não  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  neste  item  implicará
decadência do direito à contratação,  sem prejuízo das sanções previstas no art.  81 da Lei
Federal nº 8666/93, sendo facultado ao(à) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.

OBSERVAÇÕES:

a)  O objeto  constante  do  ato  constitutivo  da  empresa  deve  ser  compatível  com o objeto
licitado.

b) Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão
ressalva que autorize a sua aceitação.

c) A documentação exigida na Cláusula Oitava deverá ser compatível  com as respectivas
inscrições  nas  esferas  federal,  estadual  e  municipal,  sendo  vedada,  na  apresentação,  a
mesclagem  dos  documentos  de  estabelecimentos  diversos  (número  de  inscrição  no
CGC/CNPJ, IE e CCM). 

d) A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada conforme o caso, à
confirmação de sua validade também por esse meio, pelo(a) Pregoeiro(a).

e) Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso
de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame. 

f) Os documentos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou por autenticação direta
pela Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, designada
pela Portaria nº 197, de 05 de fevereiro de 2021, exceto a proposta, contudo:

f-1) A documentação apresentada será anexada ao processo e,  caso seja  cópia, esta deverá
estar autenticada por servidor público, ou em cartório, com o selo de fiscalização do poder
judiciário.

f-2)  Somente será aceito  documento em cópia  simples  se  no momento da análise  da
documentação de habilitação a licitante apresentar o documento original para que a
Comissão de Licitação possa verificar sua autenticidade.

f-3)  Para  fins  de  cumprimento  da  Lei  nº  13.726,  de  08  de  outubro  de  2018,  serão
autenticados os documentos pela Comissão Especial para Autenticação de Documentos
desta  municipalidade,  designada  pela  Portaria  nº  197,  de  05  de  fevereiro  de  2021,
quando apresentada simultaneamente a cópia e original até 24 (vinte e quatro) horas
antes da abertura da Sessão Pública nos dias úteis,  das 07h00min às 11h00min  e de
13h00min às 15h00min.
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g) Os documentos exigidos  para habilitação,  consoante o estabelecido na Cláusula Oitava
deste  Edital,  não  poderão,  em  hipótese  alguma,  serem  substituídos  por  protocolos  que
configurem o  seu  requerimento,  não  podendo,  ainda,  serem remetidos posteriormente  ao
prazo fixado para a abertura do certame.

h) A fim de facilitar a conferência dos documentos exigidos para a habilitação, pede-se que os
mesmos sejam colocados no envelope “Documentos de Habilitação”, na ordem em que foram
exigidos na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA NONA: DA ADJUDICAÇÃO

9.1.  Verificando  o  atendimento  das  condições  de  habilitação  da  proponente  de  MENOR
PREÇO POR ITEM,  esta será declarada vencedora,  sendo-lhe adjudicado o objeto desta
licitação.

9.1.1.  Se  a  proponente  de  MENOR PREÇO POR ITEM não  atender  às  exigências  de
habilitação,  será examinada a documentação das proponentes das ofertas subsequentes,  na
ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do
Edital,  sendo a  respectiva  proponente  declarada  vencedora  e  a  ela  feita  à  adjudicação  do
objeto da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FASE RECURSAL

10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação  das  razões  e  de  igual  prazo  comum  para  as  contrarrazões  das  demais
proponentes, com imediata intimação de todas as presentes e assegurada também imediata
vista dos autos.

10.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em ata.

10.1.2. A falta  de manifestação,  nos termos do subitem 10.1, importará na decadência do
direito de recurso.

10.2. Os recursos não terão efeito suspensivo.

10.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao(à) Pregoeiro(a) e protocolizados nos dias úteis, das
07h00min às 11h00min e de 13h00min às 15h00min, de segunda a sexta-feira,  na Avenida
Vitória, 347 - Centro - nesta cidade, observando o prazo previsto no Inciso XVIII do artigo 4º
da Lei Federal nº 10.520/2002.
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10.4.  Os  recursos  deverão  ser  instruídos  com  cópia  do  Contrato  Social,  com  Mandato
Procuratório, autenticados em Cartório, por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil
das pessoas naturais competentes, ou em publicação de órgão da imprensa na forma da Lei ou
por autenticação direta  pela  Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos  desta
municipalidade, para representar a empresa recorrente, com a devida qualificação da empresa
e de seu representante legal.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA:  DA  HOMOLOGAÇÃO,  CONTRATAÇÃO  E
SUBCONTRATAÇÃO

11.1. DA HOMOLOGAÇÃO

11.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Ordenador de Despesas,
para homologação.

11.2. DA CONTRATAÇÃO

11.2.1.  Após a homologação da licitação,  em sendo realizada  a  contratação,  será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

11.2.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (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.

11.2.2.1. 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 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

11.2.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

11.2.3.  O Aceite  da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente,  emitida à  empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

11.2.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

11.2.3.2.  a Contratada se vincula  à sua proposta  e às previsões contidas  no Edital  e seus
anexos;
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11.2.3.3. 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.

11.2.4.  O prazo de  vigência  da contratação  é  de  12 (doze)  meses,  prorrogável  conforme
previsão no instrumento contratual ou no Termo de Referência.

11.2.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas  neste  Edital,  que  deverão  ser  mantidas  pelo  licitante  durante  a  vigência  do
contrato.

11.2.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para  habilitação,  analisada  a  proposta  e  eventuais  documentos  complementares  e,  feita  a
negociação, assinar o contrato.

11.2.7.  A  recusa  injustificada  do  licitante  vencedor  em  assinar  o  contrato  ou  retirar  o
instrumento equivalente,  dentro do prazo estabelecido sujeitará  o licitante  à aplicação das
penalidades previstas neste Edital.

11.3. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

12.1.  As  regras  acerca  do  reajustamento  em  sentido  geral  do  valor  contratual  são  as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:   DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO  

13.1.  Os  critérios  de  fiscalização  e  supervisão  do  objeto  estão  previstos  no  Termo  de
Referência, anexo a este Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

14.1.  As  obrigações  da  Contratante  e  da  Contratada  são  as  estabelecidas  no  Termo  de
Referência, anexo a este Edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO PAGAMENTO

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

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA:    DA  ANULAÇÃO  E  DA  REVOGAÇÃO  DA  
LICITAÇÃO 

16.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de
fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  sua
revogação,  devendo ser anulada por ilegalidade  de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SÉTIMA:  DA  RETIRADA  DA  AUTORIZAÇÃO  DE
FORNECIMENTO

17.1. Após empenho, será convocada a vencedora da licitação para, dentro do prazo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação, retirar a “Autorização de
Fornecimento”,  sob  pena  de  decair  o  seu  direito,  podendo,  ainda,  sujeitar-se  às  sanções
estabelecidas na Cláusula Décima Nona, deste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORNECIMENTO

18.1. O fornecimento dos materiais e equipamentos será efetuado mediante expedição, pela
Administração Pública, da “Autorização de Fornecimento”, da qual constará a identificação
da  unidade  requisitante,  indicação  dos  números  do  pregão,  do  processo,  do  contrato,  a
identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário, endereço
de entrega, preço unitário e total.

18.2. Durante o prazo de validade do contrato, a licitante vencedora, fica obrigada a fornecer
os  materiais  e  equipamentos  ofertados,  nas  quantidades  indicadas  na  “Autorização  de
Fornecimento”.

18.3.  Os  materiais  e  equipamentos  serão  devolvidos  na  hipótese  dos  mesmos  não
corresponderem  às  especificações  contidas  neste  Edital  e  seus  anexos,  devendo  ser
substituídos no prazo estabelecido no Termo de Referência, pela empresa contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

19.1.1. não assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
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19.1.2. apresentar documentação falsa;

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. não mantiver a proposta;

19.1.6. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

19.1.7. cometer fraude fiscal;

19.1.8. comportar-se de modo inidôneo.

19.2.  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.

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores  ficará  sujeito,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  às  seguintes
sanções:

19.3.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

19.3.2. 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;

19.3.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;

19.3.4. 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.

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

19.5.  Se,  durante  o  processo  de  aplicação  de  penalidade,  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
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competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

19.6. 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.

19.7.  O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública  Municipal  resultantes  de  ato  lesivo  cometido  por  pessoa  jurídica,  com ou sem a
participação de agente público.

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.

19.9.  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

19.10.  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.

19.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao(à) Pregoeiro(a) e protocoladas
nos dias úteis, das 07h00min às 11h00min e de 13h00min às 15h00min, de segunda a sexta-
feira, na Avenida Vitória, nº 347 – Centro, nesta cidade de Nova Venécia/ES ou enviadas para
o endereço eletrônico licitacao@novavenecia.es.gov.br, observando o previsto no artigo 12,
do Decreto nº 3.555/2000.

20.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação da documentação
constante no item 5.1.1.2 deste edital.

20.2.  Informações  relativas  à  presente  licitação  poderão  ser  obtidas  conforme  segue,  de
acordo com seu teor.
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20.2.1.  Questões  técnicas  e  jurídicas  deverão  ser  formuladas  por  escrito  e  dirigidas  ao(à)
Pregoeiro(a)  devendo ser  protocolizadas  nos  dias  úteis,  das  07h00min  às  11h00min e  de
13h00min às 15h00min, de segunda a sexta-feira, na Avenida Vitória, nº 347 – Centro, nesta
cidade  de  Nova  Venécia/ES,  ou  através  do  endereço  eletrônico
licitacao@novavenecia.es.gov.br (devendo  ser  formuladas  no  padrão  PDF  e  anexadas),
mediante confirmação de recebimento, até 02 (dois) dias úteis antes do prazo marcado para
abertura do certame.

20.2.2. Questões diversas poderão ser obtidas junto ao(à) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio
através  do tel.  (27)  3752-9004,  no  horário  de  07h00min às  11h00min e de  13h00min às
15h00min,  de  segunda  a  sexta-feira,  ou  através  do  endereço  eletrônico
licitacao@novavenecia.es.gov.br, devendo ser formuladas no padrão PDF e anexadas.

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

20.3.  Para  solucionar  quaisquer  questões  oriundas  desta  licitação,  é  competente,  por
disposição legal, o foro de Nova Venécia/ES, observadas as disposições do § 2º, do artigo 55,
da Lei Federal nº 8.666/93.

20.4.  Fica  assegurado  ao  Município  de  Nova  Venécia/ES  o  direito  de  no  interesse  da
administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação,
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

20.5.  As  proponentes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas
propostas e a Administração Pública não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.7.  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 e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

20.8. 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
da PMNV. 

20.9. As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio
do aviso de recebimento ao(à) Pregoeiro(a). Se não enviado este aviso, a empresa poderá não
ser notificada sobre eventuais alterações do presente Edital ou informações prestadas pelo(a)
Pregoeiro(a).

Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br

29

http://www.novavenecia.es.gov.br/
mailto:licitacao@novavenecia.es.gov.br
mailto:licitacao@novavenecia.es.gov.br


                                        
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

20.10. As condições de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes, garantia
de execução, penalidades, obrigações, responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste
Edital e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores.

20.11. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

20.12. Os casos omissos do presente edital reger-se-ão pelas Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO CADERNO DE LICITAÇÃO

21.1. Os anexos abaixo integram o presente Edital:

a) Anexo I – Modelo de Proposta de Preços.
b) Anexo II – Termo de Referência.
c) Anexo III – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo).
d) Anexo IV – Declaração de Habilitação.
e) Anexo V – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação.
f) Anexo VI – Declaração em Cumprimento à Lei 9.854 de 27/10/1999.
g) Anexo VII – Termo de Credenciamento.
h) Anexo VIII – Planilha de dados cadastrais.
i) Anexo IX – Minuta de Contrato.

21.2.  Segue  abaixo  o  endereço  do  Órgão  citado  neste  Edital,  para  informações  e
esclarecimentos, concernentes ao objeto desta licitação:

Para retirada do caderno de licitação:

No site oficial do Município (www.novavenecia.es.gov.br), na Sala da Comissão Permanente
de  Licitações  situada  no  endereço  descrito  abaixo  ou  através  do  e-mail:
licitacao@novavenecia.es.gov.br.

Para pedidos de esclarecimentos, protocolo de recursos de qualquer natureza:

Avenida Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia/ES.
Horário  de  Funcionamento:  de  07h00min  às  11h00min  e  de  13h00min  às  15h00min,  de
segunda a sexta-feira.
Telefone: (27) 3752-9004.

21.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação”, deverá a interessada verificar seu
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.
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Nova Venécia – ES, 03 de setembro de 2021.

GESIANY MERLIM BANZA
PREGOEIRA
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

IT
E

M MODO DE
DISPUTA

QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO
MARCA/

FABRICANTE/
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

01 EXCLUSIVO 08 UNID.

AR  CONDICIONADO
9.000 BTUS SPLIT
 Display  digital  na

evaporadora,  04
modos de ventilação

 Funções: sleep, turbo,
direcionamento de ar,
swing,  timer,  fan
speed

 Compressor
silencioso  capacidade
de 9.000 btu/h

 Ciclo frio
 220v
 Serpentina de cobre
 Garantia mínima de

36  (trinta  e  seis)
meses

A  instalação  deverá  estar
inclusa  no  valor  do
produto.

02 EXCLUSIVO 08 UNID.

AR  CONDICIONADO
18.000 BTUS SPLIT
 Display  digital  na

evaporadora,  04
modos de ventilação

 Funções: sleep, turbo,
direcionamento de ar,
swing,  timer,  fan
speed

 Compressor
silencioso  capacidade
de 18.000 btu/h

 Ciclo frio
 220v
 Serpentina de cobre
 Garantia mínima de

36  (trinta  e  seis)
meses

A  instalação  deverá  estar
inclusa  no  valor  do
produto.

03 EXCLUSIVO 01 UNID. AR  CONDICIONADO
36.000 BTUS SPLIT
 Display  digital  na

evaporadora,  04
modos de ventilação
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 Funções: sleep, turbo,
direcionamento de ar,
swing,  timer,  fan
speed

 Compressor
silencioso  capacidade
de 36.000 btu/h

 Ciclo frio
 220v
 Serpentina de cobre
 Garantia mínima de

36  (trinta  e  seis)
meses

A  instalação  deverá  estar
inclusa  no  valor  do
produto.

04 EXCLUSIVO 01 UNID.

APARELHO
TELEFÔNICO SEM FIO,
cor:  preto  ou  grafite,
funções:  mudo,  flash  e
redial, tecnologia DECT 6.0,
maior  alcance  e  livre  de
interferência,  2  teclas  de
discagem  direta,  LED  no
fone para sinalização, 7 tipos
de  toque  com  5  opções  de
volume  de  toque,  tom  de
tecla,  autoatendimento,
modo repouso automático ao
colocar o fone na base, flash
programável, aviso sonoro e
visual de “fora de alcance” e
sonoro  de  “bateria  baixa”;
localizador do fone. Garantia
mínima  de  12  meses.
Unidade  de  fornecimento:
Unidade.

05 EXCLUSIVO 08 UNID.

ARMÁRIO  PARA
ESCRITÓRIO,  cor  tabaco,
com duas portas e chave, nas
seguintes  dimensões
mínimas: altura de 1,55cm x
largura  de  75cm  x
profundidade  de  35cm,
fabricado  em  100%  MDF,
com  no  mínimo  duas
prateleiras  de  18mm.
Garantia  mínima  de  12
meses.  Unidade  de
fornecimento: Unidade.

06 EXCLUSIVO 02 UNID. BEBEDOURO
REFRIGERAÇÃO  POR
COMPRESSOR
 Branco
 110V
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 Bica  alta  para  copos
altos,  painel
identificador  frontal
com leds indicadores,
bandeja  removível,
botão  liga/desliga,
capacidade da câmara
interna  de
refrigeração  de  550
ml.

 Suporta galões de até
20 litros.

 Gabinete,  tampo  e
base  pingadeira  em
plástico injetado  para
alto impacto.

 Conexões  hidráulicas
internas  em  material
atóxico.

 Torneiras em plástico
ABS,  uma para  água
natural  e  outra  para
água gelada.

 Capacidade  de
resfriamento 2,8 l/h.

 Sistema  eletrônico  e
econômico  de
refrigeração.

 Potência: 60W.
Garantia  de  no  mínimo  12
(doze)  meses.  Unidade  de
fornecimento: Unidade.

07 EXCLUSIVO 01 UNID. COMPUTADOR
DESKTOP
Processador  Intel®  Core™
i7-10700  (2.9GHz  até
4.8GHz, cache de 16M, octa-
core, 10ª geração)
Windows  10  Home  Single
Language  64bit,  em
Português  (Brasil)  
Placa  de  vídeo  NVIDIA®
GeForce®  GTX  1660
SUPER™  com  6GB  de
GDDR6  
Placa  de  rede  Killer™
AX1650i  (Wi-Fi  6,  2x2)
802.11ax + Bluetooth 5.1
Memória  de  16GB  (8Gx2)
2933MHz, DDR4
SSD de 256GB PCIe NVMe
M.2  +  HD  de  1TB
(7200RPM)  SATA  3.5"  
Drive óptico
Botão liga/desliga
Cartão SD
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Headset Jack
3x USB 3.1
USB 3.1 Type-C
Portas de áudio (3 canal 5.1)
DisplayPort 1.4
HDMI 2.0b
4x quatro portas USB 3.1
2x duas portas USB 2.0
10/100/1000 RJ-45
Teclado:  Teclado  padrão
ABNT-2.  Conector  tipo
USB.  Teclado  do  mesmo
fabricante da CPU e manter
os  padrões  de  cores  do
gabinete
Mouse: Mouse do tipo óptico
ou  Laser;  Resolução  de  no
mínimo 800  dpi;  O  tipo  de
conexão  deverá  ser  USB;
Possuir 2 botões para seleção
(click)  e  um  botão  de
rolagem “scroll”;  Mouse  do
mesmo fabricante da CPU e
manter  os  padrões  de  cores
do gabinete
Monitor: Monitor LED de no
mínimo 21”; Widescreen do
mesmo  fabricante  do
equipamento, devendo seguir
o mesmo padrão de cores do
gabinete;  Deverá  conter
regulagem  de  altura
(ergonômico);  Deve  conter
conexões HDMI e VGA
Unidade  Ótica:  Lê  e  grava
em DVD / CD
Wireless:  Conexão  Wifi
802.11  +  Bluetooth  5.0  ou
superior
Fonte de Alimentação. Fonte
de  alimentação  com
chaveamento  automático  de
110/220,  com  capacidade
para  suportar  a  máxima
configuração  do  item
ofertado;  Potência  capaz  de
suportar  a  configuração
máxima do equipamento;
Placa  Mãe:  A  placa-mãe
deve prover  total  suporte às
especificações  do  respectivo
equipamento  para  o
processador, memória RAM,
interface de vídeo e unidade
de armazenamento. A placa-
mãe  deve  ser  do  mesmo
fabricante  do
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microcomputador  ou
projetada  especificamente
para  equipamento  com
direitos  Copyright,  não
sendo aceito  placas  de livre
comercialização no mercado,
nem  em  regime  de  OEM.
Deve possuir garantia de no
mínimo 12 meses.
Marca/Modelo  de
referência: Lenovo, Dell.

WEBCAM – Vídeo Full HD
de  1080p,  foco  automático;
conexão USB plug-and-play
compatível  com  sistema
operacional  Windows.  (já
deve ser entregue instalada e
configurada no Computador.
Deve  possuir  microfones
omnidirecionais  integrados:
microfones  estéreo  para
captação  de  voz  nítida.
Múltiplas  opções  de
montagem: Rosca de clipe e
tripé  integrada  para  fácil
montagem  em  monitores
LCD,  laptops  e  mesas.
Dispositivo  de  suporte:
Suporte  para  o  sistema
operacional  Windows  XP,
XP2,  Vista,  Win7,  Win8,
Win10,  MacOS,  sistema
operacional Linux.
CAIXA DE SOM 7W RMS

08 EXCLUSIVO 03 UNID.

GARRAFA TÉRMICA DE
1  LITRO  PARA  CAFÉ,
sistema  pump,  lisa,  com
especificações  da  norma
NBR  13.282,  ampola  de
vidro, para líquidos quentes,
com  alça.  Garantia  mínima
de  12  meses.  Unidade  de
fornecimento: Unidade.

09 EXCLUSIVO 02 UNID.

MESA  PARA
ESCRITÓRIO  RETA,
tampo em MDP 15 mm com
perfil,  revestimento
melamínico,  cor  cinza,
medindo  74  x  1,21  x  61,5,
com gaveteiro fixo 3 gavetas,
pés  tipo  H,  com  base
oblonga  e  com  almofada  e
acabamento  com  2  colunas
em U.

10 EXCLUSIVO 01 UNID. MESA DE REUNIÃO com
dimensão  de  2,00  x  0,90
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metros;  tampo  reto
confeccionado em MDP BP
com  25  mm  de  espessura
com  acabamento  nas  duas
faces. Bordas retas revestidas
com  fita  de  proteção  em
PVC  com  2  mm  de
espessura.  Painel  frontal,
confeccionado  em  MDP  15
mm  de  espessura  com
acabamento  nas  duas  faces
em  laminado  melamínico
texturizado  (BP),  borda
inferior com acabamento em
fita  de  borda  em PVC com
espessura de 0,5 mm, fixada
pelo  sistema  Hot-Melt.
Estrutura de sustentação tipo
“I”,  constituída  por  01
travessa  horizontal  superior
no  tubo  retangular  25x25
mm chapa 18 (1,20 mm) de
espessura,  02  colunas
verticais  no  tubo  oblongo
25x60mm  chapa  18  (1,20
mm) de espessura. Os tubos
são  fixados  por  meio  de
solda  MIG  (Metal  Inerte
Gás). Base inferior em chapa
14 (1,90mm) estampada em
formato  curvo,  apoio  para
sapatas em ferro chato 3/4 x
1/8  dobrado  em  “U”  e
soldado  a  base,  ponteira
25x25  mm  interna  no  tubo
horizontal superior e sapatas
reguladoras 5/8 x 5/16 na da
base  Inferior.  Fixação  do
tampo  a  estrutura  feitas
através  de  parafusos  auto
atarraxantes.  Toda  a
estrutura  metálica  possui
tratamento  antiferrugem  a
base de imersão  em banhos
de fosfato e acabamento em
tinta  na  cor  alumínio  ou
grafite  (Epóxi),  quando
alumínio  deverá  receber
camada  protetora  de  verniz
para  melhor  proteção  da
pintura  e  efeito  de
metalização.  Pintura  da
estrutura  metálica  com tinta
em  pó  híbrida  eletrostática,
polimerizada  em  estufa  a
220ºC.  Cor  cinza.  Medidas
Finais  (em  milímetros)
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Largura  –  2000  x
Profundidade – 090x Altura
– 750.

11 EXCLUSIVO 01 UNID.

NOTEBOOK 
Notebook  Dell  (ou
compatível/similar)
Processador  Intel  Core  i5
com  no  mínimo  1.6GHz,
6MB  de  Cache,  com
arquitetura de 14nm. Chipset
do  mesmo  fabricante  do
processador  com  8GB  de
memória  DDR4  SDRAM
2400MHz;  BIOS
desenvolvida  pelo  mesmo
fabricante  do  equipamento;
Deverá  possuir
armazenamento  SSD  de
512GB; Leitor de cartões SD
3.0  integrado  ao  gabinete;
Não deverá possuir drive de
CD/DVD;  Tela  de  no
mínimo  15,6”  podendo  ser
aceito também telas de 15,6”
widescreen  16:9,  com  Chip
gráfico integrado do mesmo
fabricante  do  processador;
Conectividade de rede RJ-45
10/100/1000  Mbps,  Gigabit
Ethernet. Rede sem fio IEEE
802.11ac;  Bluetooth  4.1;  O
equipamento deve ser na cor
prata;  Sistema  Operacional
Windows 10 PRO original e
garantia  mínima  de  12
meses.

12 EXCLUSIVO 01 UNID.

ASPIRADOR  HIDROPÓ
DE 2000 W – 70 litros (110-
220V)  com  mangueira  de
sucção  de  1,5  metros,  dois
estágios  de  aspiração,  rodas
para  movimentação  e
proteção  contra  impactos,
mangueira de descarga. Deve
ser  aprovado  pelo
INMETRO.

VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL: R$ .................. (..............por extenso..............)

Obs.: Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, por item, observando-se o
seguinte:

COTA EXCLUSIVA – Para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa
de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da
Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.
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LICITAÇÃO  NÃO  DIFERENCIADA –  Destinada  à  participação  de  todas  as  pessoas
jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências constantes
deste Edital e seus Anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60
(sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

PRAZO DE ENTREGA:  O objeto deverá ser entregue no prazo de até  15 (quinze) dias
úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Divisão de Compras
desta PMNV.

PRAZO  DE  GARANTIA: As  licitantes  deverão  fornecer  garantia  dos  materiais  e
equipamentos conforme exigido no Termo de Referência (anexo II) e neste edital.

DECLARAÇÕES:

1 - Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

2 - Declaramos expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus
Anexos.

Em ....... de ................................. de 2021.

.....................................................................................
(nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de identidade - número e órgão emissor)

OBSERVAÇÕES: 

1) O modelo acima é somente de referência, devendo constar todas as exigências contidas no
item  6.3  (Proposta  Comercial)  e  demais  especificações  descritas  no  Edital  de  Pregão
Presencial nº 001/2021.

2) Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Equipe de Pregão
no endereço e telefones disponibilizados na Cláusula Vigésima Primeira, subitem 21.2.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório,
para REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para a
aquisição de materiais e equipamentos, conforme as condições, especificações e quantitativos
descritos neste Termo de Referência.

1.2.  Deverão  ser  rigorosamente  atendidas  às  especificações  e  quantitativos  constantes  da
tabela abaixo e observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência:

ITEM QUANT. UNID.
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
MÁXIMO

ACEITÁVEL
(R$)

VALOR
TOTAL

MÁXIMO
ACEITÁVEL

(R$)

01 08 UNID.

AR  CONDICIONADO  9.000
BTUS SPLIT
 Display  digital  na

evaporadora,  04  modos  de
ventilação

 Funções:  sleep,  turbo,
direcionamento  de  ar,
swing, timer, fan speed

 Compressor  silencioso
capacidade de 9.000 btu/h

 Ciclo frio
 220v
 Serpentina de cobre
 Garantia  mínima  de  36

(trinta e seis) meses
A  instalação  deverá  estar
inclusa no valor do produto.

2.180,00 17.440,00

02 08 UNID. AR  CONDICIONADO  18.000
BTUS SPLIT
 Display  digital  na

evaporadora,  04  modos  de
ventilação

 Funções:  sleep,  turbo,
direcionamento  de  ar,
swing, timer, fan speed

3.547,50 28.380,00
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 Compressor  silencioso
capacidade de 18.000 btu/h

 Ciclo frio
 220v
 Serpentina de cobre
 Garantia  mínima  de  36

(trinta e seis) meses
A  instalação  deverá  estar
inclusa no valor do produto.

03 01 UNID.

AR  CONDICIONADO  36.000
BTUS SPLIT
 Display  digital  na

evaporadora,  04  modos  de
ventilação

 Funções:  sleep,  turbo,
direcionamento  de  ar,
swing, timer, fan speed

 Compressor  silencioso
capacidade de 36.000 btu/h

 Ciclo frio
 220v
 Serpentina de cobre
 Garantia  mínima  de  36

(trinta e seis) meses
A  instalação  deverá  estar
inclusa no valor do produto.

7.237,50 7.237,50

04 01 UNID.

APARELHO  TELEFÔNICO
SEM FIO, cor: preto ou grafite,
funções:  mudo,  flash  e  redial,
tecnologia  DECT  6.0,  maior
alcance e livre de interferência, 2
teclas  de  discagem  direta,  LED
no fone para sinalização, 7 tipos
de toque com 5 opções de volume
de  toque,  tom  de  tecla,
autoatendimento,  modo  repouso
automático ao colocar o fone na
base,  flash  programável,  aviso
sonoro  e  visual  de  “fora  de
alcance”  e  sonoro  de  “bateria
baixa”;  localizador  do  fone.
Garantia  mínima  de  12  meses.
Unidade  de  fornecimento:
Unidade.

162,50 162,50
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05 08 UNID.

ARMÁRIO  PARA
ESCRITÓRIO,  cor tabaco, com
duas portas e chave, nas seguintes
dimensões  mínimas:  altura  de
1,55cm  x  largura  de  75cm  x
profundidade de 35cm, fabricado
em 100% MDF, com no mínimo
duas  prateleiras  de  18mm.
Garantia  mínima  de  12  meses.
Unidade  de  fornecimento:
Unidade.

750,79 6.006,32

06 02 UNID.

BEBEDOURO
REFRIGERAÇÃO  POR
COMPRESSOR
 Branco
 110V
 Bica alta  para  copos  altos,

painel  identificador  frontal
com  leds  indicadores,
bandeja  removível,  botão
liga/desliga,  capacidade  da
câmara  interna  de
refrigeração de 550 ml.

 Suporta  galões  de  até  20
litros.

 Gabinete,  tampo  e  base
pingadeira  em  plástico
injetado para alto impacto.

 Conexões  hidráulicas
internas  em  material
atóxico.

 Torneiras em plástico ABS,
uma  para  água  natural  e
outra para água gelada.

 Capacidade de resfriamento
2,8 l/h.

 Sistema  eletrônico  e
econômico de refrigeração.

 Potência: 60W.
Garantia de no mínimo 12 (doze)
meses. Unidade de fornecimento:
Unidade.

709,80 1.419,60

07 01 UNID. COMPUTADOR DESKTOP
Processador  Intel®  Core™  i7-
10700  (2.9GHz  até  4.8GHz,
cache  de  16M,  octa-core,  10ª

12.506,00 12.506,00
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geração)
Windows  10  Home  Single
Language  64bit,  em  Português
(Brasil)  
Placa  de  vídeo  NVIDIA®
GeForce® GTX 1660 SUPER™
com  6GB  de  GDDR6  
Placa de rede Killer™ AX1650i
(Wi-Fi  6,  2x2)  802.11ax  +
Bluetooth 5.1
Memória  de  16GB  (8Gx2)
2933MHz, DDR4
SSD de 256GB PCIe NVMe M.2
+ HD de 1TB (7200RPM) SATA
3.5"  
Drive óptico
Botão liga/desliga
Cartão SD
Headset Jack
3x USB 3.1
USB 3.1 Type-C
Portas de áudio (3 canal 5.1)
DisplayPort 1.4
HDMI 2.0b
4x quatro portas USB 3.1
2x duas portas USB 2.0
10/100/1000 RJ-45
Teclado: Teclado padrão ABNT-
2.  Conector  tipo  USB.  Teclado
do  mesmo fabricante  da  CPU e
manter  os  padrões  de  cores  do
gabinete
Mouse: Mouse do tipo óptico ou
Laser;  Resolução de  no  mínimo
800  dpi;  O  tipo  de  conexão
deverá ser USB; Possuir 2 botões
para  seleção  (click)  e  um botão
de  rolagem  “scroll”;  Mouse  do
mesmo  fabricante  da  CPU  e
manter  os  padrões  de  cores  do
gabinete
Monitor:  Monitor  LED  de  no
mínimo  21”;  Widescreen  do
mesmo  fabricante  do
equipamento,  devendo  seguir  o
mesmo  padrão  de  cores  do
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gabinete;  Deverá  conter
regulagem  de  altura
(ergonômico);  Deve  conter
conexões HDMI e VGA
Unidade  Ótica:  Lê  e  grava  em
DVD / CD
Wireless: Conexão Wifi 802.11 +
Bluetooth 5.0 ou superior
Fonte  de Alimentação.  Fonte  de
alimentação  com  chaveamento
automático  de  110/220,  com
capacidade  para  suportar  a
máxima  configuração  do  item
ofertado;  Potência  capaz  de
suportar  a  configuração  máxima
do equipamento;
Placa  Mãe:  A  placa-mãe  deve
prover  total  suporte  às
especificações  do  respectivo
equipamento para o processador,
memória  RAM,  interface  de
vídeo  e  unidade  de
armazenamento.  A  placa-mãe
deve ser do mesmo fabricante do
microcomputador  ou  projetada
especificamente  para
equipamento  com  direitos
Copyright,  não  sendo  aceito
placas  de  livre  comercialização
no mercado,  nem em regime de
OEM.  Deve  possuir  garantia  de
no mínimo 12 meses.
Marca/Modelo  de  referência:
Lenovo, Dell.

WEBCAM – Vídeo Full  HD de
1080p, foco automático; conexão
USB  plug-and-play  compatível
com  sistema  operacional
Windows.  (já  deve  ser  entregue
instalada  e  configurada  no
Computador.  Deve  possuir
microfones  omnidirecionais
integrados:  microfones  estéreo
para  captação  de  voz  nítida.
Múltiplas  opções  de  montagem:
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Rosca  de  clipe  e  tripé  integrada
para  fácil  montagem  em
monitores LCD, laptops e mesas.
Dispositivo  de  suporte:  Suporte
para  o  sistema  operacional
Windows XP, XP2, Vista, Win7,
Win8,  Win10,  MacOS,  sistema
operacional Linux.
CAIXA DE SOM 7W RMS

08 03 UNID.

GARRAFA  TÉRMICA  DE  1
LITRO  PARA  CAFÉ,  sistema
pump, lisa, com especificações da
norma  NBR  13.282,  ampola  de
vidro, para líquidos quentes, com
alça.  Garantia  mínima  de  12
meses. Unidade de fornecimento:
Unidade.

59,05 177,15

09 02 UNID.

MESA  PARA  ESCRITÓRIO
RETA,  tampo em MDP 15 mm
com  perfil,  revestimento
melamínico,  cor  cinza,  medindo
74 x 1,21 x 61,5, com gaveteiro
fixo 3 gavetas,  pés tipo H, com
base oblonga e  com almofada e
acabamento com 2 colunas em U.

516,00 1.032,00

10 01 UNID. MESA  DE  REUNIÃO com
dimensão de 2,00 x 0,90 metros;
tampo  reto  confeccionado  em
MDP  BP  com  25  mm  de
espessura  com  acabamento  nas
duas  faces.  Bordas  retas
revestidas  com  fita  de  proteção
em PVC com 2 mm de espessura.
Painel frontal, confeccionado em
MDP 15  mm de  espessura  com
acabamento  nas  duas  faces  em
laminado melamínico texturizado
(BP),  borda  inferior  com
acabamento em fita de borda em
PVC com espessura de 0,5 mm,
fixada  pelo  sistema  Hot-Melt.
Estrutura de sustentação tipo “I”,
constituída  por  01  travessa
horizontal  superior  no  tubo
retangular  25x25  mm  chapa  18
(1,20  mm)  de  espessura,  02

896,00 896,00
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colunas verticais no tubo oblongo
25x60mm chapa 18 (1,20 mm) de
espessura.  Os  tubos  são  fixados
por  meio  de  solda  MIG  (Metal
Inerte  Gás).  Base  inferior  em
chapa  14  (1,90mm)  estampada
em  formato  curvo,  apoio  para
sapatas em ferro chato 3/4 x 1/8
dobrado  em  “U”  e  soldado  a
base, ponteira 25x25 mm interna
no  tubo  horizontal  superior  e
sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na
da  base  Inferior.  Fixação  do
tampo  a  estrutura  feitas  através
de  parafusos  auto  atarraxantes.
Toda a estrutura metálica possui
tratamento antiferrugem a base de
imersão em banhos de fosfato e
acabamento  em  tinta  na  cor
alumínio  ou  grafite  (Epóxi),
quando  alumínio  deverá  receber
camada protetora  de verniz  para
melhor  proteção  da  pintura  e
efeito de metalização. Pintura da
estrutura  metálica  com  tinta  em
pó  híbrida  eletrostática,
polimerizada em estufa a 220ºC.
Cor  cinza.  Medidas  Finais  (em
milímetros)  Largura  –  2000  x
Profundidade  –  090x  Altura  –
750.

11 01 UNID. NOTEBOOK 
Notebook  Dell  (ou
compatível/similar)
Processador Intel Core i5 com no
mínimo 1.6GHz, 6MB de Cache,
com arquitetura de 14nm. Chipset
do  mesmo  fabricante  do
processador  com  8GB  de
memória  DDR4  SDRAM
2400MHz;  BIOS  desenvolvida
pelo  mesmo  fabricante  do
equipamento;  Deverá  possuir
armazenamento SSD de 512GB;
Leitor  de  cartões  SD  3.0
integrado  ao  gabinete;  Não

5.005,52 5.005,52
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deverá  possuir  drive  de
CD/DVD;  Tela  de  no  mínimo
15,6” podendo ser aceito também
telas  de  15,6”  widescreen  16:9,
com  Chip  gráfico  integrado  do
mesmo  fabricante  do
processador;  Conectividade  de
rede  RJ-45  10/100/1000  Mbps,
Gigabit  Ethernet.  Rede  sem  fio
IEEE 802.11ac; Bluetooth 4.1; O
equipamento  deve  ser  na  cor
prata;  Sistema  Operacional
Windows  10  PRO  original  e
garantia mínima de 12 meses.

12 01 UNID.

ASPIRADOR  HIDROPÓ  DE
2000 W – 70 litros (110-220V)
com mangueira de sucção de 1,5
metros,  dois  estágios  de
aspiração,  rodas  para
movimentação e  proteção contra
impactos, mangueira de descarga.
Deve  ser  aprovado  pelo
INMETRO.

2.822,91 2.822,91

VALOR TOTAL 83.085,50

1.2.1. Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 destinam-se à participação EXCLUSIVA
de  Microempresas  –  ME  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  EPP,  inclusive
Microempreendedor  Individual  –  MEI,  conforme  previsão  da  Lei  Complementar
123/2006 e alterações posteriores, sem prejuízo da sua participação nos demais itens não
exclusivos.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura
do contrato.

2. DAS AMOSTRAS

2.1. Não se exigirá apresentação de amostra para a presente aquisição.

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. 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 para
os itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12.
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3.2.  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, demonstrando que a licitante administra ou administrou serviços de instalação
de ar-condicionado/cortina de ar,  por meio da apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado para os itens 01, 02 e 03.

3.3. Certidão de registro da empresa e seus responsáveis técnicos junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) para os itens 01, 02 e 03; a Licitante deverá apresentar
registro do:

3.3.1.  Engenheiro  Mecânico  ou os Engenheiros  Industriais,  modalidade mecânica,  ou
Tecnólogos da área de Engenharia Mecânica.

3.3.2.  Engenheiro  Químico  ou  Engenheiros  Industriais,  modalidade  química,  ou
Engenheiros e Arquitetos com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho,
ou Tecnólogos da área de Engenharia Química.

3.3.3.  No caso  de  duas  ou  mais  licitantes  apresentarem Certidões  de  Registro  de  Pessoa
Jurídica  emitidas  pelo  CREA  em  que  conste  um  mesmo  profissional  como  responsável
técnico estas serão inabilitadas.

3.3.4. A empresa vencedora com sede fora do Estado do Espírito Santo deverá apresentar na
ocasião da contratação suas Certidões de Registro e Quitação visados pelo CREA do Estado
do Espírito Santo.

3.4.  O(s)  profissional(is)  da  empresa  interessada  em  participar  do  certame  licitatório  e
indicado(s)  para  acompanhar  os  trabalhos,  conforme  descrito  no  item  3.3,  deve(m)
comprovadamente pertencer ao quadro permanente da empresa licitante. A comprovação do
vínculo profissional será realizada através de cópia da CTPS, ou de contrato de prestação de
serviços,  ou  do  contrato  social  da  empresa  em  que  conste  o  profissional  como  sócio,
administrador ou diretor ou cópia da publicação na imprensa da ata de eleição no caso de
sociedades anônimas.

3.4.1. Poderá ainda a licitante apresentar  declaração de contratação futura do responsável
pelo acompanhamento dos trabalhos, desde que acompanhada da anuência deste, devendo o
contrato de prestação de serviços entre o licitante e o profissional ser apresentado para efeito
de assinatura do Contrato com a Administração, caso a licitante seja a vencedora do certame.

3.4.2. No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata o item 3.3 poderão
ser substituídos,  nos termos do artigo 30, §10, da Lei nº 8.666/1993, por profissionais de
experiência  equivalente  ou  superior,  desde  que  a  substituição  seja  aprovada  pela
Administração.
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4. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.1.  Considerando  que  será  necessária  a  locação  de  outro  imóvel  com  capacidade  para
acomodar  a  Controladoria  de  Governo,  as  Secretarias  Municipais  de  Ação  Social  e  de
Indústria,  Comércio  e  Serviços,  além  dos  setores  para  sala  para  reuniões,  avaliação  de
processos administrativos  disciplinares,  entre outros,  visando a melhoria  das condições de
trabalho  em  espaço  mais  amplo,  nesse  sentido,  é  essencial  a  aquisição  de materiais  e
equipamentos com o objetivo de equipar esse novo espaço a ser ocupado pela Administração
Municipal.

4.2. A aquisição de materiais e equipamentos visa oferecer condições de trabalho adequadas
para  o  desenvolvimento  das  atividades  administrativas  rotineiras  das  secretarias  e  órgãos
públicos do Município de Nova Venécia/ES, uma vez que os objetos que serão licitados se
configuram como ferramentas de trabalho.

4.3.  Os  materiais  e  equipamentos  serão  destinados  a  estruturação  física  das  repartições
municipais, bem como, a substituição daqueles que apresentam avarias pelo desgaste natural
de  tempo  ou  uso  rotineiro,  garantindo,  assim,  a  qualidade  e  eficiência  na  execução  das
atividades administrativas.

4.4.  A  aquisição  é  necessária  em  razão  da  sua  natureza  suplementar  na  realização  das
atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional e apoio logístico às atividades
da Administração no desempenho das suas atribuições.

4.5. A aquisição de materiais e equipamentos para uso das Secretarias e Órgãos Municipais
visa proporcionar, também, a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos
essenciais ao Município de Nova Venécia/ES.

4.6. No presente momento a Administração Pública Municipal está impossibilitada de adquirir
quaisquer  dos  materiais  e  equipamentos,  objeto  do  presente  processo  licitatório,  por  não
possuir Contrato ou Ata de Registro de Preços vigentes.

4.7.  As  marcas  indicadas  neste  Termo  de  Referência  estão  sendo  usadas  apenas  como
equivalência ou similar. Justifica-se que a indicação de marca como referência servirá apenas
como referencial para os licitantes interessados em participar da licitação, com o objetivo de
facilitar a compreensão do que se pretende adquirir.

4.7.1. O TCU destaca que “[…] a indicação de Marca como parâmetro de qualidade pode ser
admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida da expressão ‘ou
equivalente’,  ‘ou  similar’,  ou  de  ‘melhor  qualidade’”  (ACÓRDÃO  nº  2401/2006).
Pacificando  o  entendimento,  “a  indicação  de  marca  na  licitação  deve  ser  precedida  de
apresentação de justificativas técnicas que demonstrem, de forma clara e inafastável, que a
alternativa  adotada  é  a  mais  vantajosa  e  a  única  que  atende  às  necessidades  da
licitação.”(ACÓRDÃO nº 636/2006).
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4.7.2. Nesse caso, ao descrever um item mencionando as expressões “ou equivalente” e “ou
similar”, não estamos direcionando e muito menos limitando a competição entre as licitantes.

4.8.  O  quantitativo  solicitado  foi  estimado  com  base  na  quantidade  de  materiais  e
equipamentos  necessários  para  a  estruturação  física  das  Secretarias  e  Órgãos  que  serão
beneficiados com a presente aquisição.

5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

5.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico 
do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1. Os bens a serem adquiridos para fins e efeitos do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002 e art.
3º, inciso II do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, caracterizam-se como bens comuns, pois
seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por
meio de especificações usuais no mercado.

7.   DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

7.1. O Decreto nº 10.024/2019 regulamenta a licitação na modalidade pregão em sua forma
eletrônica para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, porém, a norma admite
a adoção do pregão na forma presencial  em hipótese de comprovada inviabilidade da sua
realização no modo eletrônico. Assim, vejamos:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os
serviços comuns de engenharia,  e  dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica,  no
âmbito da administração pública federal.

§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica,  pelos órgãos da
administração  pública  federal  direta,  pelas  autarquias,  pelas  fundações  e  pelos
fundos especiais é obrigatória.

§ 2º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, nos
termos do regulamento interno de que trata o art. 40 da Lei nº 13.303, de 30 de
junho  de  2016,  poderão  adotar,  no  que  couber,  as  disposições  deste  Decreto,
inclusive o disposto no Capítulo XVII, observados os limites de que trata o art. 29
da referida Lei.

§  3º  Para  a  aquisição  de  bens  e  a  contratação  de  serviços  comuns  pelos  entes
federativos,  com a  utilização  de  recursos  da  União decorrentes  de transferências
voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade
de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto
nos  casos  em  que  a  lei  ou  a  regulamentação  específica  que  dispuser  sobre  a
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modalidade  de  transferência  discipline  de  forma diversa  as  contratações  com os
recursos do repasse.

§ 4º Será admitida, excepcionalmente,  mediante prévia justificativa da autoridade
competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o
caput  ou  a  não  adoção  do  sistema  de  dispensa  eletrônica,  desde  que  fique
comprovada  a  inviabilidade  técnica  ou  a  desvantagem  para  a  administração  na
realização da forma eletrônica.

7.2.  Verifica-se,  portanto,  que  o  §3º  do  dispositivo  supramencionado  permite  que  a
Administração Pública escolha a modalidade de licitação a ser utilizada, optando pelo Pregão
na forma Presencial quando a aquisição ou contratação de serviços comuns não utilizarem
recursos da União, decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos
de repasse. De igual modo, o § 4º autoriza a realização do Pregão na forma Presencial desde
que a escolha seja previamente justificada e fique comprovada a inviabilidade técnica ou a
desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica.

7.3. Cabe mencionar que o processo licitatório pretendido preenche todos os requisitos para
ser  realizado  na  modalidade  de  Pregão na forma Presencial,  com base  na Lei  Federal  nº
10.520/2002, no Decreto nº  10.024/2019, no Decreto Federal nº 3.555/2000, na Instrução
Normativa n° 206/2019 e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

7.4. Isso ocorre porque os recursos a serem utilizados na contratação não são oriundos de
transferências  voluntárias  da  União,  além  do  mais,  resta  comprovada  a  desvantagem  da
administração  em  realizar  o  pregão  na  forma  eletrônica,  pois  há  imediaticidade  para  a
aquisição dos materiais e equipamentos, objeto do presente processo.

7.5. Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adéqua a
aquisição do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário para
decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde
que motivadas, como está disposto acima.

7.6. Desta forma, conforme orientação da legislação pertinente, apresenta-se justificativa para
a não utilização do pregão na sua forma eletrônica, optando-se pela modalidade de pregão
presencial para a aquisição dos materiais e equipamentos destinados a atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, por meio da Secretaria de Administração, pelas
seguintes ratões:

7.6.1.  A  fonte  do  recurso  destinada  ao  processo  licitatório  pretendido  é  proveniente  de
recursos próprios do Município, portanto, cabe a Administração Municipal escolher a forma
da modalidade de pregão para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, desde que
cumpra todos os aspectos legais estipulados pelas leis supracitadas;

7.6.2.  O  objeto  desta  licitação,  requer  aquisição  de  bens  comuns,  especificamente,  de
materiais e equipamentos, de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante;
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7.6.3.  Os  materiais  e  equipamentos  serão  destinados  a  estruturação  física  das  repartições
municipais, bem como, a substituição daqueles que apresentam avarias pelo desgaste natural
de  tempo  ou  uso  rotineiro,  garantindo,  assim,  a  qualidade  e  eficiência  na  execução  das
atividades administrativas;

7.6.4. A aquisição de materiais e equipamentos visa oferecer condições de trabalho adequadas
para  o  desenvolvimento  das  atividades  administrativas  rotineiras  das  secretarias  e  órgãos
públicos do Município de Nova Venécia/ES, uma vez que os objetos que serão licitados se
configuram como ferramentas de trabalho;

7.6.5.  Tendo em vista  que se faz necessária  de forma rápida a  aquisição  dos  materiais  e
equipamentos,  logo a maior participação de empresas do Município e/ou imediações é de
interesse da Administração Pública Municipal, principalmente em relação a entrega imediata
dos materiais e equipamentos e o atendimento aos usuários de forma mais rápida e eficaz.

7.6.6.  O Pregão  Presencial  permite  inibir  a  apresentação  de  propostas  insustentáveis  que
atrasariam os  procedimentos  da  modalidade  eletrônica  e  aumentariam  seus  custos,  assim
como a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e facilidade na
negociação de preços, verificação das condições de habilitação e execução da proposta;

7.6.7. A opção pela modalidade presencial do pregão, não produz alteração no resultado final
do certame, pelo contrário, permite maior redução de preços tendo em vista a interação do
pregoeiro com os licitantes, bem como, pelo fato da empresa vencedora estar localizada nas
imediações ou no próprio município, o que reduz os preços da entrega do objeto, diminuindo,
desta forma, os custos dos bens que serão licitados;

7.6.8. O Pregão na forma Presencial, atinge o seu objetivo, tal quanto na sua forma eletrônica,
qual seja, garantir a observância do princípio constitucional da Isonomia e Economicidade,
permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos, e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, por meio
de propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser eminentemente público e aberto,
não resultando desta forma qualquer prejuízo para a Administração;

7.6.9. Sobre o ponto de vista da celeridade,  o Pregão Presencial  se configura como meio
fundamental para aquisição de bens e serviços comuns pela Administração Pública de forma
mais célere e vantajosa em detrimento às outras formas elencadas na Lei Federal nº 8.666/93.

7.7. O procedimento, tem-se a observância da ampla publicidade e divulgação deste certame,
na forma do disposto no art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo publicado em Diário Oficial
dos Municípios  e Diário Oficial  do Estado do Espírito  Santo,  Portal  da Transparência do
Município, Site Oficial do Município e quadro de avisos da Prefeitura (átrio), o que assegura a
propagação do conhecimento e ciência da intenção da Administração Pública em realizar a
contratação  do  objeto,  proporcionando,  consequentemente  a  participação  de  diversos
licitantes, imprimindo, portanto, a ampla competitividade buscada em seara licitatória.
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7.8. Em atendimento as recomendações do Município (Decreto Municipal nº 15.223, de 01 de
julho de  2020) e  da OMS, informamos  que a  sessão ocorrerá  em local  aberto  e  arejado,
observado o distanciamento mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de cada
participante  durante  a  sessão,  a  utilização  obrigatória  de  máscaras,  bem  como,  será
disponibilizado pelo Órgão licitante,  aos participantes da solenidade,  álcool em gel/líquido
70% (setenta por cento), dentre outras medidas asseguratórias, visando, sobretudo, a saúde e a
segurança de todos os participantes da sessão e o combate à transmissão do novo coronavírus
(COVID – 19).

7.9.  Ante ao exposto, procede-se à realização na forma presencial para casos excepcionais,
buscando-se  manter  a  ampla  competitividade,  com  a  obtenção  da  melhor  oferta  para  a
Administração Pública, com a ampla divulgação para o atingimento de número maior possível
de licitantes, de modo que o resultado final não sofra interferência pelo meio escolhido para a
regência do certame.

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1. O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo  MENOR PREÇO
POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no
Edital e seus anexos.

8.2. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a análise da proposta de
preços e dos documentos de habilitação, atendidas às exigências do Edital, houver ofertado o
menor preço para o fornecimento do objeto da licitação.

8.3.  As  licitantes  deverão  apresentar  proposta  que  contemple  todos  os  custos  para  o
fornecimento do objeto.

9. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. Os materiais e equipamentos deverão ser entregues no prazo de até  15 (quinze) dias
úteis, após  o  recebimento  da Autorização  de  Fornecimento, expedida  pela  Divisão  de
Compras,  acompanhados  da  respectiva  Nota  Fiscal,  bem  como  da  cópia  reprográfica  da
“Autorização de Fornecimento”,  em remessa única,  no  Almoxarifado Central, situado na
Rua Colatina,  nº 325, Bairro Centro – Nova Venécia/ES – Telefone:  (27) 3752-9026, no
horário de 07h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, por conta da empresa vencedora
da licitação.

9.2.  Os bens  serão  recebidos  provisoriamente  no prazo de  05 (cinco)  dias  úteis, pelo(a)
responsável pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  Contrato,  para  efeito  de  posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência
e na proposta.
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9.3.  Os bens  poderão ser  rejeitados,  no todo ou em parte,  quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

9.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  dos  materiais  e
equipamentos e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

9.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

9.5.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.

9.6.  No  caso  de  ocorrência  de  motivo  de  força  maior  que  venha  a  impossibilitar  o
cumprimento  do  referido  prazo  de  entrega,  a  Contratada  deverá  comunicar  por  escrito  à
Secretaria Municipal de Administração tal ocorrência, indicando a data em que efetivará a
entrega, não podendo o adiamento ser superior a 10 (dez) dias corridos.

9.7. A eventual reprovação dos materiais e equipamentos, em qualquer fase de sua entrega,
não eximirá o Contratante da aplicação das multas a que está sujeita a Contratada.

9.8. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser
observados após o recebimento dos materiais e equipamentos, nos termos do Código Civil,
observadas as disposições deste Termo de Referência e do Edital.

9.9. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,
frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e entrega
dos materiais e equipamentos.

10. DAS   OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1. São obrigações da Contratante:

10.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.1.2.  verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos
provisoriamente  com  as  especificações  constantes  do  Edital  e  da  proposta,  para  fins  de
aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3.  comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
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10.1.4.  acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de
comissão/servidor especialmente designado;

10.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2.  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como
por  qualquer  dano  causado  a  terceiros  em  decorrência  de  ato  da  Contratada,  de  seus
empregados, prepostos ou subordinados.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local  constantes  no Termo de Referência  e  seus anexos,  acompanhado da respectiva  nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade;

11.1.1.1.  O objeto  deve  estar  acompanhado do manual  do usuário,  com uma  versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada (no que couber);

11.1.2.  responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  do  objeto,  de  acordo  com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.1.3.  substituir,  reparar  ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no  prazo  fixado  neste  Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.1.4. comunicar à Contratante, 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;

11.1.5. manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato.

12.   DA SUBCONTRATAÇÃO  

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
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13.   DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
à continuidade do Contrato.

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. A fiscalização da execução do objeto será feita  pelo Contratante,  por intermédio da
Secretaria de Administração,  deste Município, de forma a fazer cumprir rigorosamente as
especificações, prazo, proposta e condições deste Termo de Referência e do Edital licitatório.

14.2.  Nos  termos  do  art.  67  Lei  nº  8.666,  de  1993,  será  designado  representante  para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

14.3. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato os
servidores, designados pela Secretaria Municipal de Administração para esta finalidade:

TITULAR SUPLENTE

SERVIDOR Luciana de Oliveira Braga
Masarin

Marcos Kennedy de Jesus

Nº MATRÍCULA 075938 078025

CARGO Escriturário Coordenador Especial

VÍNCULO Efetivo Comissionado

14.4. O(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução do
Contrato será(ão) nomeado(s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito.

14.5.  A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições  técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.6.  O representante  da  Administração  anotará  em registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
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15. DO   PAGAMENTO  

15.1.  O  pagamento  do  preço  pactuado  será  efetuado  após  a  entrega  dos  materiais  e
equipamentos, devendo  a  Contratada,  emitir  as  respectivas  Notas  Fiscais/Faturas  que
devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do objeto desta licitação, deverão
ser pagas no prazo de até 30 (trinta) dias. Para que o pagamento ocorra na forma proposta,
as  Notas  Fiscais/Faturas  deverão  estar  acompanhadas  dos  comprovantes  de  regularidade
fiscais exigidos no item 15.2 deste Termo de Referência.

15.2. Para efetivação do pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos,
devidamente atualizados:

 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);

 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
 Prova de inexistência  de débitos  inadimplidos  perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa;
 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Contratada;
 Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal: Certidão  dos  Tributos

relativos ao domicílio ou sede da Contratada.

15.2.1. Os documentos referidos deverão ser anexados à(s) nota(s) fiscal(is) e entregues ao
Contratante para o devido pagamento.

15.3. Incumbirá à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura
devida, a ser revisto e aprovado pelo Contratante.

15.4. Se houver alguma incorreção na fatura o pagamento será suspenso, até que a Contratada
proceda à alteração devida. Qualquer erro detectado no documento fiscal deverá ser corrigido
pela  Contratada  em um prazo de  até  10  (dez)  dias  a  partir  de  notificação  expedida  pela
Contratante, emitindo novo documento fiscal, quando serão reabertos todos os prazos acima
estabelecidos para o respectivo pagamento.

15.5. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal
que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

15.6. A Contratada obriga-se a manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação
assumidas na licitação durante todo o período da execução do Contrato.

15.7. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Pregão.

Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br

57

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                        
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

15.8.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer  obrigação  contratual,  fiscal  ou  previdenciária,  sem  que  isso  gere  direito  a
reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade a Contratante.

15.9. É vedada a antecipação do pagamento sem o fornecimento do objeto.

15.10.  A  Contratante  não  aceitará  sob  hipótese  nenhuma  cobrança  via  boleto  bancário,
portanto, o fornecedor deverá indicar na nota fiscal o número da conta, agência e banco para
que o depósito possa ser efetuado.

15.11.  No  ato  do  recebimento  dos  materiais  e  equipamentos,  caso  a  nota  fiscal  esteja
acompanhada do boleto, os mesmos não serão recebidos.

16. DO REAJUSTE

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

16.1.1.  Dentro do prazo de vigência  do contrato e  mediante  solicitação  da contratada,  os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando
a  diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice  definitivo.  Fica  a
CONTRATADA obrigada  a  apresentar  memória  de cálculo  referente  ao reajustamento  de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
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17.   DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

17.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.3. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.5. Cometer fraude fiscal;

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

18.2.2.  Multa  moratória  de  0,33% (trinta  e  três  centésimos  por  cento)  por  dia  de  atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso
de inexecução total do objeto;

18.2.4.  Em caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo percentual  do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

18.2.5. 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;

18.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo de
até cinco anos;

18.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 18.1
deste Termo de Referência.
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18.2.7. 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;

18.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.5, 18.2.6 e 18.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA cumulativamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

18.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

18.5.  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos,  ou  recolhidos  em favor  do  Município,  ou  deduzidos  da  garantia,  ou  ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

18.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação  enviada  pela  autoridade
competente.

18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.

18.8. 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.

18.9. 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,
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com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual  instauração  de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

18.10.  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.

18.11.  O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

19.1. O valor máximo previsto das despesas com a presente aquisição está estimado em R$
83.085,50 (oitenta e três mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) tendo por referência a
média dos preços constantes no relatório de cotação de preços.

20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

20.1. Os recursos para  aquisição do objeto do presente Termo de Referência  correrão por
conta de dotação orçamentária descrita no orçamento do exercício de 2021, conforme segue:

ÓRGÃO: 030 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 – ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL
ATIVIDADE:  030001.0412200312.021  –  MANUTENÇÃO  DAS  ATIVIDADES  DA
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FICHA: 94

ATIVIDADE: 030001.0412200312.034  –  AQUISIÇÃO  DE  BENS  MÓVEIS  E
EQUIPAMENTOS EM GERAL
ELEMENTO  DE  DESPESA:  44905200000  –  EQUIPAMENTO  E  MATERIAL
PERMANENTE
FONTE DE RECURSO: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FICHA: 105
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21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1.  Naquilo  que  for  omisso  o  presente  Termo  de  Referência,  reger-se-á  pelo  Decreto
10.024/2019 e pelas Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993.
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(MODELO)

A  empresa  ___________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
_____________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.(a)
_____________________,  portador(a)  do  documento  de  identidade  nº  _______________,
inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas da Lei, que cumpre os
requisitos  legais  para  qualificação  como  ____________________________  (incluir  a
condição  da  empresa:  Microempresa  (ME)  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP)  ou
Equiparada), conforme  art.  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/2006,  alterada  pela  Lei
Complementar nº 147/2014, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos previstos no
§ 4º do referido artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts.
42 a 49 da citada Lei. 

____________________________________
Local e data

___________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

RG nº ______________

Obs.: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue em
mãos ao(à) Pregoeiro(a) no ato do credenciamento.
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

DECLARAÇÃO

A  empresa  ..........................................................................................................,  (razão  social
da  licitante),  inscrita  no  CNPJ sob o  nº  .........................................,  por  intermédio  de  seu
representante legal o(a) Senhor(a) ..................................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº ..........................................., CPF nº ..................................., DECLARA, para fins
do  disposto  no  inciso  VII,  do  Art.  4º  da  Lei  nº  10.520/02,  que  cumpre  plenamente  os
requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório.

..................................................................
Local e data

...............................................................................................
Representante legal

Obs.: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue em
mãos ao(à) Pregoeiro(a) no ato do credenciamento.
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

DECLARAÇÃO

A empresa .........................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº
..............................................  sediada  na  ................................................................................,
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

.............................................................................
Local e data

................................................................................
RG nº ........................................

(Nome e assinatura do Declarante)
(número da cédula de identidade do Declarante)

Obs.: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no
envelope “B” documentação, pois faz parte dos referidos documentos de habilitação.
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................................................................................., inscrita no
CNPJ sob o nº .........................................................., por intermédio de seu representante legal
o(a) Senhor(a) .............................................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº ......................................... e do CPF nº .............................................., DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, 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. (.....).

Nova Venécia – ES, ........ de ............................ de 2021.

.....................................................................................................................
(Representante legal)

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

Obs.: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no
envelope “B” documentação, pois faz parte dos referidos documentos de habilitação.
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A  empresa  ..............................................................................................................,  com  sede
na  ........................................................................................,  CNPJ
nº  .........................................,  representada  pelo(a)  Sr.
(a)  .................................................................................................,  CREDENCIA  o(a)  Sr.
(a)   ..........................................................................................,
(CARGO) ................................................. portador(a) do RG nº .......................................... e
C.P.F.  nº  ....................................,  domiciliado(a)  e  residente  na
Rua/Avenida  ......................................,  nº  ............,  Bairro  ....................,
(Cidade) ......................., CEP: ........................, para representá-la perante a PREFEITURA DE
NOVA VENÉCIA na licitação por Pregão Presencial nº 001/2021, podendo formular lances
verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos
em todas as fases licitatórias.

NOME: .........................................................................................................................................

RG: ...............................................................................................................................................

CARGO: .......................................................................................................................................

Obs.: Este documento deverá ser apresentado ao(à) Pregoeiro(a) em mãos, fora de envelope,
na etapa de Credenciamento e com firma reconhecida.
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS
(Papel timbrado da empresa)

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço Completo
CEP
Fones / Fax
E-mail
Site Internet
Optante SIMPLES (  ) SIM   (  ) NÃO

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail
Carteira de Identidade
Órgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa:
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail

Local e data
Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

MINUTA DE CONTRATO Nº .../2021
Processo Administrativo nº 550941, de 30/06/2021

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2021.052E0700001.01.0028 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
FAZEM  ENTRE  SI  O  MUNICÍPIO  DE
NOVA  VENÉCIA  E  A
EMPRESA ............................,  CONFORME
ABAIXO MELHOR SE DECLARAM.

O  MUNICÍPIO  DE  NOVA  VENÉCIA  -  ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO,  pessoa
jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  nº  27.167.428/0001-80,  sediado  na
Avenida  Vitória,  nº  347,  Centro,  Nova  Venécia-ES,  designado  abreviadamente  como
CONTRATANTE,  neste  ato  representado  pelo  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  ANDRÉ
WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado neste
Município, designado abreviadamente como CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
.................................., pessoa jurídica de direito privado de responsabilidade limitada, inscrita
no CNPJ sob o nº ........................, estabelecida na .........................., nº ........., Bairro ..............,
(Cidade)  .........................,  CEP:  .......................,  e-mail:  ...................,  telefone  ..................,
doravante  denominada  CONTRATADA,  representada  neste  ato  pelo(a)  Senhor(a)
.................................,  portador(a)  do  CPF  nº  .......................  e  da  CI  nº  ......................,
(Nacionalidade)  ...................,  (Estado  Civil)  ....................,  (Profissão)  ......................,
domiciliado(a)  e  residente  na  ..............................,  nº  ..........,  Bairro  ...............,
(Cidade) ........................, CEP: ......................,  tendo em vista o que consta no  Processo nº
550941/2021 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  e  da  Lei  nº  8.078,  de  1990 –  Código de  Defesa  do
Consumidor,  resolvem  celebrar  o  presente  Termo  de  Contrato,  decorrente  do  Pregão
Presencial nº 001/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1.  O objeto do presente Termo de Contrato é a  aquisição de materiais e equipamentos,
conforme especificações  e  quantitativos  estabelecidos  no  Termo de  Referência,  anexo do
Edital.

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br

69

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                        
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE VALOR

1

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência,
com início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável
na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO 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: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotações orçamentárias
próprias, previstas no orçamento do Município para o exercício de 2021, nas classificações
abaixo:

ÓRGÃO: 030 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 – ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL
ATIVIDADE: 2.021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 94
FONTE DE RECURSO: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

ÓRGÃO: 030 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 – ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL
ATIVIDADE: 2.034 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

EM GERAL
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ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 105
FONTE DE RECURSO: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

CLÁUSULA SEXTA:   DO REAJUSTE  

6.1.  As  regras  acerca do  reajuste  do  valor  contratual  são  as  estabelecidas  no  Termo  de
Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA:   DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

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

CLÁUSULA OITAVA:   DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO

9.1.  A  fiscalização  da  execução  do  objeto  será  efetuada  por  Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do
Edital.

CLÁUSULA  DÉCIMA:  DAS  OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATANTE  E  DA
CONTRATADA

10.1.  As obrigações  da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas  previstas  no
Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  As  sanções  referentes  à  execução  do  contrato  são  aquelas  previstas  no  Termo  de
Referência, anexo do Edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei,  sem prejuízo da aplicação das sanções previstas  no Termo de Referência,
anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2.  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4.  O termo de  rescisão  será  precedido  de  Relatório  indicativo  dos  seguintes  aspectos,
conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:   DAS VEDAÇÕES  

13.1.  É  vedado  à  CONTRATADA  interromper  a  execução  do  objeto  sob  alegação  de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

14.2.  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3.  As  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes  poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS

15.1.  Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo  as  disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1.  O  prazo  para  assinatura  do  contrato  e  demais  condições  a  ele  referentes  são  as
estabelecidas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICIDADE

17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir os litígios que decorrerem
da  execução  deste  Termo  de  Contrato  que  não  possam  ser  compostos  pela  conciliação,
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 04 (quatro)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Nova Venécia – ES, ...... de ..................... de 2021.

_______________________________
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONTRATANTE

______________________________
CONTRATADA

Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br

73

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                        
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE RECEBIMENTO
ATENÇÃO

É responsabilidade  da  empresa  o  envio  de  recibo  do  Edital  à  Sessão  de  Pregão.  A  não
comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada
sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer da licitação.

O recebimento poderá ser comunicado via e-mail, em mensagem contendo, necessariamente,
todos os elementos do modelo a seguir:

AVISO DE RECEBIMENTO

Pregão Presencial nº:
001/2021

Aquisição  de  materiais  e  equipamentos,  de  acordo  com  as
especificações e quantidades especificadas nos Anexos I e II, deste
Edital.

Empresa:

Endereço:

Cidade: Estado:

CNPJ:

Telefone: Fax:

E-mail: Data do recebimento do edital:

Pessoa responsável e assinatura da mesma:

Para: Sessão de Pregão

Telefone: (27) 3752-9004

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

M E N S A G E M
Comunico a Sessão de Pregão o recebimento do Edital de Pregão Presencial nº 001/2021.
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