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Município de Nova Venécia — Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N“ 006/2023

Processo Administrativo n" 576518, de 20/01/2023

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nu 2023.052E0700001.02.0007

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPRESAS _ ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

T orna—se público: para conhecimento dos interessados. que 0 MUNICÍPIO DE NOVA
VENECIA — ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. pessoa jurídica de direito público interno.
inscrito no CNPJ nn 27.167,428/0001—80. por meio do Departamento de Licitação e. Compras.
sediado na Avenida Vitória. nº 347. Centro. Nova Venécia/ES. CEP: 29.830—000. realizará
licitação. para REGISTRO DE PREÇOS. na modalidade PREGÃO. na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor preço por item. nos termos da Lei nº
10.520. de 17 de julho de 2002. do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 20“). do Decreto
nº 7891 de 23 de janeiro de 2013 Decreto Municipal nº 14.331. de 22 de janeiro de 2019. Lei
Municipal nº 3.347. de 09 de novembro de 2015. Lei Complementar nº 123. de l4 de dezembro
de 2006 e alterações posteriores. do Decreto n0 8.538, de 06 de outubro de 2015. aplicando-se.
subsidiariamente. a Lei nº 8.666. de 21 de junho de “993“ e as exigências estabelecidas neste
Edital.

Data da sessão: 22/03/2023
Horário Final de Recebimento de Propostas: 08h30min
Início da Disputa: 09h00min
Local: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL —— https:l/blleompras.com/Home/Login

]. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para a tintura e
eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem
para atender aos eventos esportivos, visando atender as necessidades e os eventos
promovidos por essa Secretaria Municipal dos Esportes, conforme condições. quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

l.2. A licitação será dividida em itens. conforme tabela constante do Termo de Referência.
lacultando-se ao licitante & participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especiticações do objeto.

Avenida Vitória. n" 347 l ("entro : Nova Venécia/ES % CFP: 29.830-t'l00
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Município de Nova Venécia - Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ApMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

ueneiador e participantes. bem como a eventuais adesões3. ,I . As regras referentes aos orgãos “
de Registro de Preços.

&!

são as que constam da minuta de Ata

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. As pessoas jurídicas ou lirmas individuais interessadas deverão proceder o credenciado
junto ao sistema via internet. atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos
os demais atos e operações no sistema de compras.

3.2. O credenciamento dar—se—a pela atribuição de chave de identilicação (: de senha. pessoal
e intransÍEríi/el. para acesso ao Sistema Eletrônico. no site www.blLorgbr.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza—se exclusiva e l'ormalmente pelas transações efetuadas em seu
nome. assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances. inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante. excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por ex cntuais danos decorrentes de unto
indevido dos credenciais de acesso. ainda que por terceiros.

3.5. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico. 0 Licitante dex—“era manifestar.
em campo próprio do Sistema Eletrônico. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
e que sua proposta se encontra em conformidade com as exigências previstas neste lºidital.
ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte no que
concerne a regularidade iiseal.

4. DA PARTICIPAÇÃO no PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação. e que estejam previamente credenciados no sistema BLL. promovido
pela Bolsa de Licitações do Brasil,

4.1.2. Para os itens 1, 6, 7, 8, 11, ll, 15, ló, 717, l'), 20 e 2! a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar
n" IZB, de 14 de dezembro de 2006.

i—J
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Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

4.1.3. Em relação aog itens ª, 3, 4, 5, 9. III, 13, Nr 18 poderá participar qualquer interessado
que atenda aos requisitos deste Edital. ou seja. podem participar tanto ME,/EPP quanto empresas
de médio e grande porte.

4.3. Será concedido tratamento t'ax orecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n" il.-“ISS. de 2007. para o
agricultor familiar. o produtor rural pessoa lisica e para o microempreendedor individual Mlíl.
nos limites previsao; da Lei Complementar n" 123. de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos adminiatrativos. na l'orma da
legislação vigente:

4.3.2. que não atendam as ccmdições deste Edital e seu(s) anexo“):

4.3.3.1. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente:

4.3.2.2. que se enquadrem nas redações previstas no artigo ª)“ da Lei n'ª” 8.666. de MOB“.

4.3.2.3. que estejam sob falência. concurso de credores. concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação:

4.3.2.4. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio:

Nota Explicativ- : A vedação a participação de interessadas que se apresentem constituídas sob
a forma de consórcio se _iustiiica na medida em que nas contratações de fornecimento/"serviços
comuns. perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado. e
bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte. às quais. em sua maioria.
apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação tecnica e eeonômico-tinanceira.
condições sutieientes para a execução de contratos dessa natureza. o que não tornará restrito o
universo de poasíveis licitantes individuais.

() presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio.
vez. que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são
aquelas que envolvem serviços de grande vulto elou de alta complexidade técnica. em que
empresas. isoladamente. não teriam condiçoes de suprir os requiSitos de habilitação do edital.
Nestes casos. a Administração. com vistas a aumentar o numero de participantes. admite a
formação de consórcio.

&)
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Tendo em vista que e pren'ogativa do Poder Público, na condição de contratante. a escolha da
participação. ou não. de empresas constituídas sob a lbrma de consórcio. com as: devidas
justiticatit'as. eonlorme se depreende da literalidade do texto da Lei no 8666/03. que em seu
artigo 33 que atribui a Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações
por ela promovidaa. pelos motivos _izi expostos). conclui—se que a redação de eonatituieão de
empresas em consórcio. para o caso concreto. e o que melhor atende o interesse público. por
prestigiar os princípios da competitividade. economicidade e moralidade,

4.3.2.5. Organizações da Sociedade Civil de interesse Publico —» OSCIP. atuando nessa condição
(Acordão nº 74652014 TCU --— Plenário).

4.4. Na hipótese do licitante ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
deverá assinalar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema
do site www.bll.org.hr, "DECLARO SER MPI/EPP" existente na aba "verificação das
propostas cadastradas", caso deseje usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei
Complementar n" 123/06 e Lei Complementar n" LIT/2014, deeaindo do direito deste
benefício o proponente que não se declarar.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitantª as
sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. (is licitantes eneaminharão. exclusivamente por meio do sistema. eoneomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no l-idital. proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço. até a dana e o horario estabelecidos para abertura da sessão pública. quando.
então, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. () envio da proposta. acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste lidital.
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. 05 licitantes poderão deixar de apresentar os: documentos de habilitação que constem do
SICAF. assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e [Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação. ainda que haja alguma restrição de regularidade liseal e trabalhista. nos termos do
art. 43. :$ lª' da LC nº 123. de 2006.

5.5. lneumbira ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão. ficando responsável pelo ónus decorrente da perda de negocios. diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão,

tenido Vitoria. n" .i—l'f' « (entro * Nota Veneeinrl-S (l l): BEM!-MN)
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes pode “ão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não Sera estabelecida. nessa etapa do certame- ordem de elassilieaçào entre as propostas“;
apresentados.. o que somente ocorrerá apos a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

5.8. ()5 documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeirota) e para acesso público após o
encerramento do envio de lances“.

6. DO PREENCHIM PINTO DA PROPOSTA

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

6. l.]. Valor unitário e total do item:

(xiii. Serão admitidos no preço proposto a utilização de até 02 (duas) casa decimais anos a
vírgula. expressos em moeda nacional.

6.1.2. Marea:

(3.1.3. Fabricante:

6.1.4. Descrição detalhada do objeto. contendo as informações similares à espeeilicação do
'I'ermo de Referência. indicando no que l'or aplicável. () rrrrulelo. prazo de validade ou de
garantia. número ciªr; regia-lm ou irrxcriçãu do bem na órgão competente. quunn'ofor o cum.

6.3. Todas as especificações do objeto contidus' nat propoSta vinculam & Contratada.

(1.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais. encargos
previdenciários, trabalhistusa. tributários. comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos serviços.

(v.—l. ():—; preços ofertados. tanto na proposta inicial. quantu na etapa de lances. Serão de exclusiva
responsabilidade do licitante. não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração. sob
alegação de erro. omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. () prazo de validade da proposta não será interior a 60 (sessenta) dias. a contar da data de
sua apresentação.

'Jt
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6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais. quando pt—uticiparem de licitações públicas (Acórdão nº
1455/2018 — TCU _ Plenário).

6.6.1. O descumprimento das regras supramcncionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e. apos o devido
processo legal. gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei. nos termos do art. 71. inciso IX. da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao n pagamento dos
prejuízos ao erário. caso verificada a ocorrência de superfiaturamento por sobrepreço na
execução do Contrato/Ata de Registro de Preços.

6.7. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico o cumprimento dos
requisitos para a habilitação e a confbrmidade de sua. proposta com as exigências deste [Edital.

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

?. l . A abertura da presente licitação dar—se—á em sessão pública., por meio de sistema eletrônico.
na data. horário e local indicados neste Edital.

7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas. desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em confionnidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especilicações técnicas exigidas no "lªcrmo de
Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fitndamentada c registrada no sistema. com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário. levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas. sendo que somente estas
participarão da l'asc de lances.

7.4. () sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeirota)
e os licitantes.

()
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7.5. iniciada a etapa competitiva. os licitantes deverão encaminhar lances cxelusivmncntc por
meio do sistema eletrônico. sendo imediatamente informados do seu recebimento c do valor
consignado no registro.

7.5. E. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão ol'crcccr lances sucessivos. observando o horário lixado para abertura
cla sessão e as regras eetuhclccidas neste [Edital.

7.7. O licitante somente poderá ol'erccer lance de valor inferior ao último por ele olettado e
registrado pelo sistema.

78. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado“- em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. com lancc linal e
fechado.

7.1), A etapa tic lances da sessão público terá duração inicial de quinze minutos. Apos esse prazo.
o sit—“.tema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances., apos o que tronscorrcni o
periodo de tempo de ate dez minutos. aleatoriamente determinado. lindo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior- o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços nte dez porcento superior àquela
possam ol'crtar um lance linal e fechado em até cinco minutos. o qual será sigiloso até o
encerramento chtc prazo.

7.1().]. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições rielinidtts neste item. poderão os
autores dos melhores lances subsequentes. na ordem de classificação. até o máximo de três.
oferecer um lance linal e Fechado em até cinco minutos. o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.1 1 . Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores! o Sistema ordenará os lances
segundo a ordem crea'cente de valores.

7.1 1 .l. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinicio cla etapa fecharia. para que os demais licitantes. até o n'nixinto de
três. na ordem de classificação. possam ofertar um lance lino! e fechado em até cinco minutos.
o qual sera sigiloso ate o encerramento deste prazo.

7.12. Poderá o(a) Pregoeirota)- auxiliado pelo liquipc de Apoio. justiiicadamente. admitir o
reinicio da etapa fechado. caso nenhum licitante classilicado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação. '

.fhcnitlu Vitorio. n” 3-1? ; (“entro t Noto VcncciafliS ': (fl .l': 398304100
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7.l3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor. prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.l'—l. Durante o transcurso da sessão pública. os licitantes serão inilorn'iados. em tempo real. do
valor do menor lance registrado. redatla a identitieação do licitante.

7. ! 5_ No caso de desconexão com o(a) Pregoeirom). no decorrer da etapa competitiva do Pregão.
o sistema eletrônico podera permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeirota) persistir por tempo
superior a dez minutos. a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no
sitio eletrônico utilizªdo para divulgação.

7.17. O critério de julgamento adotado sera o menor preço. conforme delinido neste Edital e
seus anexos.

?. l 8. Caso o licitante não apresente lances. concorrerá com o valor de sua proposta.

7.lº). Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte. uma rex encerrada a etapa de lances. sera eletivada a verificação automática.
junto a Receita Federal. do porte da entidade empresarial. () sistema identificará em coluna
propria as microempresas e empresas de peq tieno porte participantes. prt'icedendo a comparação
com os valores da primeira colocada. se esta for empresa de maior porte. assim como das demais
elassilicatlas. para o lim de aplicar-se o disposto nos arts 44 e 45 da LC n" 133. de anos
regulamentada pelo Decreto nº 8.538. de 30 l 5.

7.30. Nessas condições. as propostas de microempresas e empresas ele pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate 5% ( cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

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

olerta para desempate. obrigatoriamente em valor inferi or ao da primeira colocada. no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema. contados após a comunicação automática para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classilicacla desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido. serão com oeadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento). na
ordem de classiticação. para o exercício do mesmo direito. no prazo estabelecido no subitemanterior. /"

8
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7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores. será
realizado sorteio entre elas para que se identilique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

7.34. sa poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances)- ou entre lances
tinais da lase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.35. Hat.-endo eventual empate entre propostas ou lances. o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3“. já 2“. da Lei nº 8.666. de 1903. assegurando-se a preferência, sucessivamente.
aos bens produzidos:

7.35. l. no pais:

7.3.5.2. por empresas brasileiras:,

7.253. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais:

725.4. por empresas que comprarem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de
acessibilidade prevista.—; na legislação.

7.26. Persistindo o empate. a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.

7.27! Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública. otal Pregoeirota) deverá
encaminhar. pelo sistema eletrônico. contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço. para que seja obtida melhor proposta. vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste lídital.

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

727.2, Ota") Pregoeirota) solicitará ao licitante melhor classificado quer no prazo de 2 (duas)
horas. envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
acompanhada. se for o caso. elos documento.—ç complementares- quando oeeexsários :.
conlirmação daqueles exigidos neste Edital ejá apreaentadog.

7.28. Apos a negociação do preço. ota) Pregoeirota) iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

9
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8. I. Encerrada a etapa de negociação. o(a) Pregoeirom) examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao
maximo estipulado para contratação neste lídital e em seus anexos. observado o disposto no
parágrafo único do art. ?“ e no :S ª)“ do art. 26 do Decreto n“ 10.024,13“ ª).

8.2. Será desclassilicada a proposta ou o lance vencedor. apresentarª preço final superior ao
preço máximo fixado (../teórdão nª" l—lSS/Ztlltê 'l'CU , Plenário). ou que apresentar preço
manifestamente inexequh el.

8,3.1. Considera-se inexequíx'el a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos.
irrisórios ou de valor zero. incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado.
acrescidos dos respectivos encargos. ainda que o ato com-octªitorio da licitação não tenha
estabelecido limites minimos. exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do proprio licitante. para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração—.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibiiidade e a legalidade das propostas. devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências.
com vistas ao saneamento das propostas. a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso previo no sistema com. no mínimo. vinte e quatro horas de antecedência. e a
ocorrência sera registrada em ata.

8.5. Ota) lªrcgoeirota) podera com ocar o licitante para enviar documento digital complementar.
por meio de funcionalidade disponivel no sistema. no prazo de 2 (duas) horas. sob pena de não
aceitação da proposta.

8.5.l. li lacullado ao pregoeiro prtnrogar () prazo estabelecido. a partir de solicitação
fundz-tmentada feita no chat pelo licitante. antes de lindo o prazo.

8.5.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeirota). destacam—se os que
contenham as característicos do hem ofertado. tais como marca. modelo. tipo. lithrieantc e
procedência. alem de outras inter-mações pertinentes a exemplo de catálogos. folhetos ou
propostas. encaminlmdos por meio eletrônico. ou. se for o caso. por outro meio e prazo
indicados pelo(a) l'regoeirota). sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico. sob
pena de não aceitação da proposta

,A.

I(J
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8.6. Se a proposta ou lance vencedor for denelassitieado. o( a) Iªregoeirot a) examinará a proposta
ou lance subsequente. e. assim sucessivamente. na ordem de elassilicação.

8.7. l-Izwendo necessidade. o(a) Pregoeirotat suspenderá & sessão. in [omitindo no "chat" a nova
data e horário para a sua continuidade.

8.8. (')(a) Pregoeirotal podera encaminhar. por meio do sistema eletrônico. eontraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso. com 0 lim de negociar a obtenção de melhor
preço. vedada a negociação em condições diversas das previstas neste [Edital.

8.8.l. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeirom) não aceitar a proposta e persi—tar a
subsequente. podera negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
pode. sempre que a proposta não I'or aceita. e antes de o(a) Pregoeirota) passar a subsequente.
haverá nova verificação. pelo sistema. da eventual ocorrência do empate tieto. previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n“ l 23. de 2006. seguindo—se a disciplina antes estabelecida. se for o caso.

B.!U. Encerrada a análise quanto a aceitação da proposta. ota) Pregoeirota] verificará a
habilitação do Iieitantc. observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

ª). I. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta elassilieada em primeiro lugar. ota) l'regoeirota) verilieara o eventual
descumprimento das condições de participação. especialmente qua-mto a existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação. mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas , CRIS. mantido pela Controladoria-
Geral da l,.lnião ( W'W'Vv'.DOI'l.€llLl'LIIl'lIIISDZII'ÉI'ICIEI.20V.bI'/CCIS);

b) Cadastro Nacional de (fondcnaçtfles (_“íveis por Atos de Improbidade Administrativa. mantidopelo Conselho Nacional de Justiça
tWit-Vitucnijus.br./improbidade adm/consultar rcqucritlophp):

e) Lista de lnidôneos e o ("atlastro Integrado de Condenações por llieitos Administrativos —
CADIC'UN. mantidos pelo 'liribunal de Contas da União —- TCU:' !

M cuida Kitt'u'in. n ' 347 tientru Nota VerieciaflºS . (filª: 39830410"
lelelbne: [371 Nil—WMM Iftltàlilí lieitacaou noxmeneçiuxsennbrª um. um .a, «net-.. |t_ jªr
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(1) Cadastro de empregam inidoneas_ mantido pelo 'lribunal de (Íontas do Estado do lispírito
Santo — T ( ' [3/1 ".8 ( https:((/www.teees. le. hrf'portal-da-transparenei (L consultas.-"l ista-de-
responsavels/emnrcsas-inidoncasf) (: proibidas de contratar com o Poder Público estadual ou.
municipal thttpsz/fwwwlceeitle.lar/portal«la-transparent: ia/consultasf'lista—de—
('(-sponsaveis/proi hidoyde-contratan" ).

ª)“.l.|. Jara (( consulta d( licitantes pessoa itnidica poderá haver a substituieao das consultas das
alíneas "".a "h' e "e acima pela (onsulta (onsolidada de Pessoa luridiea do l.(ll
(httpsz/fcertidoes-(ip líapps.t( ((gothu )

CH .2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário. por força do artigo 12 da Lei n“ 8.429. de lººl. que prevê. dentre ”(IS sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa. a proibição de
contratat com 0 Poda Publico. inclusite (pot intermédio de pcºtsoa jurídica da qual sei a socio
tt'utioritario.

9.l.2.l. Caso conste na Consulta de Situação do [fornecedor a existência de (.)eorreneias
[impeditivas Indiretas. () gestor diligeneiará para (“criticar se houve liª-(tude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências lmpeditivas indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla sera (criticada por meio (“lou vínculos societários. linhas de
fornecimento similares. dentre (iutrtm.

ª). l.2.3 () licitante sera conmeado para manilestação pru iamente à sua (iCdeHHlllLdtfdo

ª) l.3 .( (instalada a existência de sançao o(a) Pregoeirota) reputara o licitante inabilitado. por
falta de condiçao de palticigaçao.

1.4 No easodeinabilitação haveranmºaveritieaçâo pelo siãtema da eventual ocorrência do
enipate lieto. prexisto nos arts 44 e 45 da I ei Complementar nº'133. de 2006 seatiindo- -se (1
disciplina antes estabelecida para aceitaçao da proposta subsequente.

9.3. A habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos encaminhados atraves
do Sistema BLL. bem como através do SICAF. nos documentos por ele abrangidos em relação
a habilitaçãojuridica. a regularidade liseal e trabalhista. (. qualilicação econt'nnieo-linaneeira e
habilitação tecnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamentª as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar. em
conjunto com a apresentação da proposta., a respectiva documentação atualizada.

.Menidzi Vitoria n“ 3)? (“entro Km: | '("ette(i.t'l &' ('lÍP: 3ª).33(l-ll(lll
Ieleliinc: (2 ._f) Wal Llt'lttl i l -muil: ||(|t(t((in «: lltW('.l)Ct'tCt.l1l cx. um. hr eu». ;it'i_kgiw!zx.( lume-» 503,33“
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0.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante. exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oticiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr
êxito em encontrar a(s) ccrlidão(õcst validats). contorme art. 43. QB". do Decreto MUD—4. de
3019.

(3.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares.
necessários a confirmação daqueles exigidos neste [edital, o licitante sera convocado a
encaminha-los. em lormato digital. via sistema. no prazo de 2 (duas) hora. soh pena de
inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos n'icdiante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação a
integridade do documento digital.

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

9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CNI,) e ao (“RF/FGTS. quando for compro fada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalt'ado o disposto no item 5.3. os licitantes deverão encaminhar. nos termos deste
Edital. a documentação relacionada nos itens a seguir. para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

0.8.1. No caso de li'ímpresario Individual: Inscrição no Registro Público de Étnprcsas ltv'lereantis.
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede:

0.8.3. Em se tratando de Microcinprcendedor Individual — Mlil: (."ertiticado da Condição de
Microempreendedor individual ,, ('CMEI. cuja aceitação licarú condicionada a verificação da
autenticidade no sítio WWW—mortaldoempreendedotaeot'.br:

9.8.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
—» ElRELl: Ato Constitutivo. Estatuto ou Contrato Social em vigor. devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede. acompanhado de documento compmhatorio de seus
administradores:

9.8.4. 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. lilial ou agência;

&

Axenidn Vlltll'itt, n" 347 t t'cnlru ' Nota N-"enecia [:S ,ª (“l l': ÉLJXÃÍ'MHNI
lclct'one: (1733752—ªlllU-l! I.-m;|i|: ltcitacuou nmtnencciacxemlwr i '«t tªnia“. := .! «.:.ª í;
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9.8.5. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato L'onstitulito no Registro L'it'ii das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede. aeompanlnnla de prova da indicação dos seus
administradores:

9.8.6. No caso de Cooperativa: Ata de i-ª'undaeâo e Estatuto Social em tigor. com a ata da
assembleia que () aprovou. devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede. hem eotno o regiatro de que trata o art. IO? da
Lei n“ 5.764. de 1971;

0.8.1 No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em litneionamento no Pais: I'Í)eereto de
Autorização;

9.8.8. Os documento:; acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ):

9.9.2. Prova de regularidade Eiseal perante a Fazenda Nacional. mediante apreaentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Proeuradoria—Geral da Fazenda Nacionai (PGFN). referente a todos os créditos tributários
federais e a Dívida Ativa da União (DAL? ) por elas administrados. inclusive aquele.—; relativos a
Seguridade Social. noa termos da Portaria Conjunta n“ 1.751. de 03109914. do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procoradora—Geral da Fazenda Nacional:

0.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS):

0.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
mediante a apreaentaeão 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
l“ de maio de 1043. obtida por meio do endereço eletrônico: WWW-'.tst.'ushr/eertidao:

9.0.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal. relativo ao domicilio ou
sede do licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e com patível com o objeto contratual:

0.0.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou Sede do licitante. relativa
zi atividade em cujo exercicio contrato ou concorre:

9.9.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos
ao domieí lio ou sede da proponente. A proptmenle com liiial no Município de Nova Venécia/HS
Iiea obrigada a l'ornee * ' certidão relativa a esta lªiiial. para atendimento do item:

At enida vitoria. n" 347 ("entro-» Mun Veneeia I'H ' ('I I': 29.8111-UHU
l'eielime; (37) 3753-“)(i(l—l | I'Í—inail: Iieilaeao ti uma“ eneciilxsiem.lgtjil'.» “,“-Ji?)iii)—“Mk Me» im rªiz
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9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados no objeto
licitatório. deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede. ou outra equivalente. na format da lei:,

(3.9.0. (“uso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como ltz'lieroempresu ou
[impresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
eompromção de regularidade fiscal. mesmo que esta apresente alguma restrição. sob pena de
inabilitação.

9.10. Qualificação l'leonômleo-Financeira

(HD.. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
observada a data de validade detinidn no instrumento.

().ltH. no caso de silêncio do documento at respeito de sua tulidade. & certidão negativa de
falência para lins de habilitação. deverá apresentar data de emissão de. no máximo. Qt) (noventa)
dias anteriores à data lixada para a sessão de abertura da licitação.

0.102. balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. já
exigíveis e apresentados na forma du lei. no formato contparntivo contendo Termo de
Abertura e Encerramento. certificado por contabilista registrado no Conselho Regional
de Contabilidade. a lim de cumpz-(war & boa situação financeira da empresa. vedada & sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados hai mais de 03 (três) meses da data de apresentação da pmpostn.

910.1]. para as Sociedades Anímimns. e demais em presas não optantes pelo simples nacional.
gue excedam a receita bruta anual de R$ 4.800,t',)tl().(l(.). eonlorme a Lei 123/2006. art. 3. $i 2“.
bem Como. o art. 3“. I e II. now redução pela LC ISS-”2016. será exigido conforme o disposto
no Art. 176 da Lei 6.404/76:

Art. nm...)

] - balanço patrimonial:

ll — demonstração dos lucros ou prejuizos acumulados:

lll — demonstração do resultado do exercício: e

W , demonstração dos fluxos de caixa:

V - se companhia aberta. demonstração do valor adicionado.

& l'“ As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores
eorrespmndentes das demonstrações do exercício anterior.

Avenida Vitorin. n'” 347 ? (“entro f Nom X'eneein IS : ('lilª: 39.83ll-lltltl
lielefone: (2?) .USZ-ºitltll i.-ltillllí Iieitttenou nm .neneeineseot.ltrâ u em t , ' mal“,;
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;; 4" A5 demonstrações serão eomplementadas por notas explicativo; e otttrox
qlmdl'ºft tttialiticos ou demonstrações eontaheís ncceasárias parti esclarecimento da
situação patrimonial e elos resultados do exercicio.

“110.32. para outras em presas. optantes ou não pelo simples nacional. que não exceda at receita
bruta de R$ 4.80U.t)()tl.tttl. de acordo com a Lei nº 133/2006 Art. 3“. I e li. nova redação pelo
LC n“ 155/2016:

&) Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas.
registrados na Junta ("onterciuk

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

e) As empresas optantes pelo simples nacional. em atendimento ao tratamento tlit'erenciazttio para
M li e EPP. poderão substituir os itens tlas letras ""a e "lit" pela Declaração de Informações
Socioeconômicas e lª'iseais (DI,-ÉFIS) e o [Extrato do Simples Nacional. do período de apuração
anterior ao [Edital:

Li) No caso de fornecimento de bem para pronta entrega. não será exigido do licitante
qualitieada como microempresa ou empresa de pequeno porte. a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3“ do Decreto n" 8.538. de 2015).

(110.23. Para as empresas que possuem Escrituração (..“ontáhil Digital. deverão apresentar o
recibo de entrega dos urquitos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital. do Balanço
Patrimonial. da Demonstração de Resultado e dos Termo:; de Abertura e Encerramento do Livro
Digital.

9.l0.2.4. Cristo o licitante seja cooperativa. tais documentos deverão ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-tinaneeira. conforme dispõe o artigo ] |Z da Lei n'" 5.764. de 1971 . ou
de uma declaração. sob as penas da lei. de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
liseolizador.

910.15. A comprovação da situação Iinztneeiru da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez, Geral (LG). Soli-ência (iemi (SU) e Liquidez Corrente (LC”). superiores
a I (um) resultantes dat aplicação das tormulas:

Ativo Circulante + Reaiizat'ei & Longo PrazoLG f- . .. < e ..Possuo ( trculanle + Pagan-o Nao ( trculante

. . _ Ativo TotalSCJ "—' ) . ) . _at:—;SIX'U L nªcuiante + I assrvo Nao

I(i

Mettitltt Vitoria. n" 347 ,ª Centro [ Noto “tienecittªliêi í ('líl't 39.83tl41tlt)
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Circulante

Ativo (Ç'ireulante
l'ªassivo Circulante

LC _

ª).ltl.2.5.l. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1.0 (um) para qualquer dos
índices: Liquidez (ieral (Hit. Solvêneia (ieral (SG) ou Liquidez Corrente (LC). quando de sua

"'n'!

habilitação. deverão comprovar patrimônio líquido mínimo. na Forma dos âje' 2" e da do artigo
3 I. da Lei nº 8666/93:

ª),llÍ).2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido sera equivalente a 10% (dez por cento") do
valor estimado para contratação. considerando o valor estimado para o periodo de 12 (doze")
meses. conforme determina a Lei n" 8.666.393. admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta.. atraves de índices oficiais.

(110.16. As exigências contidas neste item dei.-'em ser eomprtwadas por meio de registro na
junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED — Sistema Público de lçiserituração
Digital. na forma da legislação que regula a materia.

9.102]. No caso de empresa recem-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro
exercicio social. o que deverá ser devidamente etmiprovado. deverá ser apresentado.
excepcionalmente. em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis. 0
Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial reliªrente ao período compreendido entre o
inicio de suas atividades e o mês anterior a data de apresentação dos documentos de qualificação
econômico-linaneeira para tins de habilitação no certame. A documentação apresentada deverá
estar devidamente registrada na junta comercial ou no Slªlil).

9.102,53. As empresas enquadradas como MEI —- Micro Empreendedm Individual estão
dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis. tornando—as isentas da apresentação.
porem devem apresentar o (”'(ÍMl —- (fertitieado da Condição de. Microempreendedor lndii'idual.

(110.19. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das
Demonstrações Contábeis. a lim de comprovar que o profissional da contabilidade está em
situação regular perante o CRL“ na data de sua emissão. quando da assinatura de trabalho
técnico ou outros motivos que exijam a comprtwação de sua regularidade. conforme
Resolução ClªL' n" HUZJZUIZ. A não apresentação da referida certidão não ensejará a
inabilitação da empresa licitante no presente certame.

l?
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l).ll. Qualificação Técnica

ª).l l.l. ('tinnprovação de aptidão para o lornecimento de bens em caracteristicas. 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 pritado.

9.12. Das Declarações de Supcn'eniência dc Fatos lmpeditivos, de Emprego de Mcnures e
de E—mail:

a) l“)cclaração que se encontra dcsimpedidat de participar da licitação. obrigando—se. ainda. a
declarar. sob as penalidades cabíveis. a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
con Forme Artigo 32. à" 2". Lei 8666/1003. con Forme modelo:

NOVA VENÉctA
ESP sumo

MODELO DE _DECLAlíAÇÃU
PREGÃO I'il .tnnosico N“ ()()(Jf'itllfs

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

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

(Representante legal)m
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 7“. da Constituição Federal.
confomtc nova redação dada pela [imc-nda Constitucional nº 20/ “998 cfc & l.ci nº 8666/93 e
suas posteriores alterações. con forme modelo:

MODELO DE pECI.,ARAÇÃ()
PRI-'(iÃO l—ÉIETRUNlCt) N“ 006/3023

A empresa: .............. inscrita no CNPJ sob o n" ............. por intermédio de
seu representante legal o (a) Senhor (a) ................... portador da Carteira de
Identidade n*". .......... c do CPF nº. . DliL'l..ARA. para fins do disposto
no inciso V do Artigo 27 da Lei nº, 8.666. de El dejunho de |993. acrescido
pela Lei nª“. 9.854. de 37 de outubro de lºlºlºl. DOU de 28/10!“qu que não
emprega menor de dezoito anos. em trabalho noturno. perigoso ou insalubre.

.Xtcnidn Vitoritt. n“' 347 L'cntt'ti NotaK'eitecitt15.91('[ílªzlªJXÃU—tltll)
telefone: t27l 3753-Ulltl—l 2 ! -tnuil1 Iicitncatotf notattenecincsetwbr* ª.» tan-. it e-.__x 3 :'
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ir- e não emprega menor de dezegseis anos.

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

Local e dum ............................................................... , ........

(Representante legal)

c) Fornecer e manter. obrigutoriameute. dispimível endereço eletrônico (e-muil) para
notificação de decisões proferidas no procedimento. que terão V'diitlltdc para ciência inequívoca.
produzindo efeitos para contagem de prazos. atrovés de DliCLARAÇAO. conforme. modelo
abaixo:

MODEL?) DE dª(fLARAÇÃO
PRi-zciào l'íl.l:LTRUN1('(l) N" 003203

A empresa: ................. inucrita no CNPJ sob o nº .......... por intermédio
de Seu representante legal otal Senhoria) .............. portadortn) da Carteira
de Identidade nº .............. e do CPF o" .......... DECLARA seu endereço

'“ eletrônieo («:-mail) .................. para notilicar e receber decisões proferidas
no procedimento. que terá validade para ciência inequivocz—t. produzindo
efeitos para contagem de prazos.

Local e (luta ........................................................................

(Representante legal)

Obs.:-A. alta.—da re erida declara ão não enseºa
gresenfe certame.

m' (: inabilita ão da em resa licitante no

Obs.: Estas Declarações deverão ser realizadas prel'erencialmente em papel timbrado da
licitante,

0.12. () licitante enqumlrudo como mieroempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar o" DS. de 2000. estará
dispensado(a) da prom de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (h)
da apresentação do balanço patrimonial e dus demonstraçõefe eontáhciS do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente ai regularidade fisica! e tralmlhistu não impede que
ZI licitante qualilicuda como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedo ºu. uma vey. qu ª atenda a todos as demais exigências deste Edital.

lª)
.Kteuitlu Vitória. nº M? | (“entro | Nutri 't'eneciu. [iii ' (. lil): 29.83ll—tlllll
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913.1, A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior a lase de
hahi l itaçâo.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualilicada como microempresa
ou empresa de pequeno porte. e uma tez constatada a existência de alguma restrição ao que
tange a regularidade tiseal e trabalhista. a mesma será comfocada para. no prazo de 5 (cinco)
dias úteis. após a declaração do vencedor. comprovar a regularização. () prazo podera ser
prorrogado por igual período. a critério da Administração Pública. quando requerida pelo
licitante. mediante apresentação de justiticativa.

9.15. A não regularização liseal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante., sem prejuízo das sanções previstaa neste I_ídital. sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes. na ordem de classificação. Se. na ordem de
classilicação. seguir—se outra microempresa. empresa de. pequeno porte ou sociedade
Cooperativa com alguma restrição na documentação liseal e trabalhista. será concedido o
mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidoa. o(a)
Pregoeiroht) suspenderá a sessão. informando no “chat" a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação. seja por não apresentar
quaisquer dos documentos; exigidos. ou aªipl'esenta-los em desacordo com o estabelecido neste
lzidlllll.

ª).l8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte. em havendo
inabilitação. havera nova terilieação. pelo sistema. da eventual ocorrência do empate Iieto.
previsto nos artigos 44 e 45 da Lt“ a“ l23. de Joao. seguindo—ac a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

ª).]ª). Constatado o atendimento as exigências de habilitação lixadas neste Edital. o licitante
será declarado vencedor.

III. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

HH. A proposta ti nal do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas. a ermtar da solicitação do(a) Pregoeirota) no sistema eletrônico e deverá:

H). I . 1. ser redigida em língua portuguesa. datilografada ou digitada. em uma via. sem emendas.
rasuras. entrelinhas ou ressalvas. devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.

ll)
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IO. l .2. conter a indicação do banco. numero da conta e agência do licitante vencedor. para lins
de pagamento.

IOB,. A proposta lina] devera ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato./Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção a
Contratada. se for o caso.

102.1 . Todas as especificações do obieto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. (Js preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional. o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5“ da Lei nº 8666/93).

10.3.1. ()correndo divergência entre os preços unitários e o preço global. prevaleCerão os
primeiros: no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso.
prevalecerão estes últimos.

“1.4. A (.)Í'erta devera ser firme e precisa., limitada. rigorosamente. ao objeto deste lidital. sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que indexa o julgamento a mais de
um resultado. sob pena de deselassilicaeão.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste lidital e seus Anexos. não sendo considerada
aquela que não corresponda as especi Iicaeões ali contidas ou que estabeleça vínculo a proposta
de muro licitante.

um. As propostas que contenham a descrição do objeto& o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet. apos a homologação.

II. DOS RECURSOS

l l.l. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização Fiscal e trabalhista da licitante
qualilicada como microempresa ou empresa de pequeno pode, se ler o caso. será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos. para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer.
de forma motivada. isto e. indicando contra quali is) decisâotoes) pretende recorrer e por quais
motivos. em campo próprio do sistema.

ll.3. Havendo quem se manifeste. caberá ao(à) Pregoeirom) verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer. para decidir se admite ou não o recurso.
l'undamentadamente.

ll.3.l. Nesse momento o(a) Pregoeirota) não adentrara na merito recursal. mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

Atenida Vitoria 'n“ 347 ] Centro i Nota Venéciafle l (TP: BORN-til)"
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] l.2.2. A falta de manilcstação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

21.33. lima vez admitido o recurso. o recorrente tera. a partir de então. o prazo de tres dias
para apresentar as razões. pelo sistema eletrônico. ticando os demais licitantes. desde logo.
intimados para. querendo. apresentarem contratªrazões também pelo sistema eletrônico. em
outros três dias. que começarão a contar do término do prazo do recorrente. sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis: a defesa de seus interesses.

] 1.3. () acolhimento do recurso imalida tão, somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

ll.4. Os autoa do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. no endereço
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1, A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.l. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores &
ret-tlixação da sesaào publica precedente ou em que seja anulada a propria sessão pública.
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classilicado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato/Ata de Registro de Preços. não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização tiscal e trabalhista. nos termos do art. 43. él“ da
LC n0 123/3006. Nessas hipoteses. serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

lll. Todos 05“ licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

12.2. l . A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"). e-mail. de acordo com a
fase do procedimento licitatório.

IS. DA ADJUDICAÇÃO E Il(')M()LOGAÇÃ()

13.1. (] objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor. por ato do(a)
Pregoeirom). caso não haja interposição de recurso. ou pela autoridade competente. apos a
regular decisão dos rº'cursos apresentados.

At enidtt Vitoria. n" 347 ª centro;; NUHI R—"enccia—l?» | (ll): 29,83Il-Utttt
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lh. Apos a time recursal. constatada a regularidade dos atos praticados. a autoridade
competente liomologara o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

l4.l. Não haverá exiaência de garantia de execução para a presente contratação.«.

15. DA GARANTIA (f(Í)NTRATUAL DOS BENS

15.1 . Não haverá exigência de garantia contratual dos bens 'Iornccidos na presente contratação.

ló. DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

lol lrlomologado o resultado da licitação. terá o ad_iudicalário o prazo de 05 (cinco) dias-
contados a partir da data de sua convocação. para assinar a Ata de Registro de Preços. cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado. sob pena de decair do direito à contratação. sem
prejuízo das sanções previstas neste lídital.

16.3. AIternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços. a Administração podera encaminha—la para assinatura.
mediante corresptmdencia postal com aviso de recebimento ( AR) ou meio eletrônico. para que
seja assinada e devolvida no prum de ()5 (cinco) dias. a contar da data de seu recebimento.

“3.3. () prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
podera ser prorrogado uma (mi *a vez. por igual período. quando solicitado pelo(s) licitantets)
tencedortts). durante o seu transcurso. e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão t't'irmalixadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no "icone de Relerência. com a indicação do licitante vencedor. a
descrição do(s) item(ns). as respectivas quantidades. preços registrados e demais condições.

16.5. Será incluído na ata. sob a lbrma de anexo. o registro dos licitantes que aceitarem colar
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame. excluído o percentual referente a margem de preferência. quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3“ da Lei n" 8.666. de Wªn:

l6.6. A(s) licitantets) vencedorams) do certame deverão apresentar no ato de assinatura da Ata
de Registro de Preços os seguintes documentos:

al) Campeonªto Mªicipal de Futebol (_le Campo Amªdor de Nova Venécia Masculinº:
Campeonato Regional Feminino de Futebol (;_Ie Campo Amador de Novª Venécia, Copa A
Gazetinha ampeogato Municipªl de Futebol de Campo Veterano, Copa Gªri Estadual

23
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e'Nacional, Campeonato Municipal de thebol de Campo Sub 20 de Nova Venécia, Copa
lnteriorana de F otebol de Campo e Torneio de Fanliljldeverá apresentar listagem contendo
relação nominal de no mínimo 25 (vinte e cinco) árbitros do quadro de árbitros na modalidade
futebol de campo, bem como deverá apresentar cópias dos respectivos diplomas ou
certificados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma confederação ou federação
da respectiva modalidade (futebol de campo).

21.2) Campeonato Municipal e Regional de Futsal Adulto Masculino. Campeonato
Municipal e Regional de Futsal Adulto Feminino, Campeonato Municipal e Regional de
Futsal Veterano, Cªmpeonªto Mªnicipal de Futsal dos Funcionários Públicos Municipais,
Campeonato Municipal e Regional dos Proietos Sociais Mirins, Infantil e Juvenil de Nova
Venécia. deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no minimo 15 (quinze)
árbitros do quadro de árbitros na modalidade futsal, bem como deverá apresentar cópias dos
respectivos diplomas ou certificados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma
confederação ou federação da respectiva modalidade (futsal).

a.3) .jºgos Escolares Municipais Mirins e Jogos Escolares Municipais Infantil e Juvenil.
deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no minimo 15 (quinze) árbitros do
quadro de árbitros na modalidade futsal. bem como deverá apresentar cópias dos respectivos
diplomas ou certilicados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma confederação
ou federação da respectiva modalidade (futsal).

21.4) Jogos Escolares Municipais Mirins e Jogos Escolares Municipais Infantil e Juvenil-
deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no minimo 05 (cinco) árbitros do
quadro de árbitros na modalidade handebol. bem como deverá apresentar cópias dos
respectivos diplomas ou certificados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma
confederação ou federação da respectiva modalidade (handebol).

21.5) =lºgos Escolares Municipais Mirins e Jogos Escolares Municipais Infªntil e Juvenil.
deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no mínimo (13 (três) árbitros do
quadro de árbitros na modalidade voleibol., bem como deverá apresentar cópias dos respecto-'os
diplomas ou certiiieados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma eoniiederoção
ou federação da respectiva modalidade (voleibol).

ao) .l_ogos Escolares Mgnicipais Mirins. Jogos Escolares Municipais Infantil e Juvenil e
Campeonªto Mªicipal e Regionªl de Bªggins-rebolª deverá apresentar listagem contendo
relação nominal de no minimo 03 (três) árbitros do quadro de árbitros na modalidade
basquetebol, bem como deverá apresentar cópias dos respectivos diplomas ou certificados de
arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma confederação ou federação da respectiva
modalidade (basquetebol).

a.?) Campeonªto Municipal, e Regional Masculino de Futebol 7, Campeonato Municipal

24
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e Regional Feminino de F gtebol 7, Campeonato Municipal e Regional Mirim, Infantil e
Juvenil de Futebol 7, deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no mínimo lt)
(Dez) árbitros do quadro de árbitros na modalidade Futebol 7. bem como deverá apresentar
cópias dos respectivos diplomas ou certitieados de arbitragem dos árbitros listados expedidos
por uma confederação OU federação da respectiva imadalidade (Futebol 7).

3.8) Campeonato Mªnieipal e Regional de Handebol. deverá apresentar listagem contendo
relação nominal de no mínimo 05 (eineo) árbitros do quadro de árbitros na modalidade
handebol, bem como deverá apresentar cópias dos respectivos diplomas ou certificados de
arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma confederação UU federação da respectiva
modalidade (handebol).

aº) Campeonato Municipal e Regional de Voleibol, deverá apresentar listagem contendo
relação nominal de no minimo 03 (três) árbitros do quadro de árbitros na modalidade voleibol.
bem como deverá apresentar cópias dos respectivos: diplomas ou certificados de arbitragem dos
árbitros listados expedidos por uma confederação ou federação da respectiva modalidade
(voleibol).

16.7. No decorrer da execução dos serviços. os profissionais poderão ser substituídos os termos
do artigo 30. &? nrº. da Lei nº 8.666/199L por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQIFIVALENTE

17.1. Apos a homologação da licitação. em sendo realizada a contratação. será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatária) 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 ("ontrato/Autorização). sob pena de decair do direito a
contratação. sem prejuízo das sanções previstas neste [Edital.

17.2.1. Altemati fomento a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente a Administração podera
encaminha—lo para assinatura ou aceite da Adjudieataria. mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico. para que seja assinado nu aceito no prum de 5
(einen) dias. a contar da data de seu recebimento.

17.2.2. () prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado. por igual período, por
Solicitação justificada do atljudieatario e aceita pela Administração.

Axeuidn l«"'ilúria. n“ 347 % ("entro ? Nora Venetian líS ? (“l'—l': 29330-000
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l7.3. () Aceite da Nota de limpenho ou do instrumento equivalente. emitida a empresa
adjudicada. implica no reconhecimento de que:

17.3.l. referida Nota esta substituindo o contrato. aplicando-se a relação de negócios ali
estabelecida as disposições do l.cí nº 8.666. de Wiki;

l?.3.2. a Contratada se vincula a sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos:

17.3.3. a Contratada reconhece que as hipóteses dc rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n“ 8666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos ?ª) e
80 da mesma Lei

l?.4. () prazo de vigência da contratação e de 12 (doze) meses. conlbrnte previsão no
instrumento contratual ou no 'lªermo de Referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iclentilicar
possível suspensão temporária de participação em licitação. no âmbito do órgão ou entidade.
proibição de contratar com o Poder Público.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade d' assinatura do instrumento de contrato. e o
fornecedor não estiver inscrito no SlCAl—º. este deverá proceder ao seu cadastramento. sem ônus.
antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no HCAF. o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. sob pena de aplicação das
penalidades previstas no Edital e anexos.

l7.ó. 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,

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não contprmªar as condições de habilitação
consignadas neste lidital ou se recusar a assinar o contrato. a .I'deinistração. sem prejuízo da
aplicação das sanções das dentais continações legais cabíveis a esse licitante. poderá convocar
outro licitante. respeitada a ordem de classificação. para. após a contprmacão dos requisitos
para habilitação. analisado a proposta e eventuais documentos complementares e. feita a
negocmção. assinar o contrato.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabeieeidas no "Termo de Referencia. anexo a este Edital.

36
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19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

[(J.]. ()5 critérios de recebimento e aceitação du objeto e de tiscaiização estão previstos no
Turma) de Referência- anexo a este Edital.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1 . As obrigações da ('nntrzitantc & da ('nntratndu são as estabelecidas no Tcrmu de Referência.
anexo a este Edital.

21. DO PAGAM ENTO

2] . l . As regras acerca do pagamento: sãn as estahclccidas nn rlbrmn de Referência. anexo a este
Edital.

22. DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

22.1. COIHCIC infração administrativa nos termos da Lei n" 10.520. de 3003. 0
licitante/adjudicatáriu que:

311.1. não assinar u Contrato/Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente. quandu convocado dentro do prazo de validade da prupusta:

22. l .2. apresentar documentaçãu falsa:

')“)
bJ . deixar de entregar os documentos cxigidns no certame:

32.14.6115ij' O retardamento da execuçãº do objeto:

22.1.5. nan mantiver & prupustn:

2.2.1.6. incxccutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçõcS assumidas em dccnrrênciu da
contratação:

22. I .7. cometer fraude tiscal:

33. ! _8. comportar—sc de modo inidôneo.

23.2. As sanções do item acima também se aplicam] aos integrantes do cadastro de rcsserx'n. em
pregão para registro de preços que. comncudos. nãn honrarcm () cmnpromissn assumido
injustitimidamente. nos termos do art, 4ª). gªl“ do Decrctu nº IMD—'I. de 3919.

fucnidn Vitória. 11" 3.1" ' t'cmrnª xªma Xfunúcin I N ( 'l-I': WHEN—UHU
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33.3. Considera—sc comportamento inidôneo. entre outros. a declaração Falsa quanto as
condições de participação. quanto ao enquadramento como Mli/liPP ou o conluio entre os
licitantes. em qualquer momento da licitação. mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.4. () licitantefadjudicatario que cometer qualquer das inl'raeõea discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito. sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. as seguintes sanções:

Bl.—Ll. Advertência, por faltas leres. assita entendidas aquelas que não aearretem prejuízos
Significativos ao objeto da contratação:

3.2.4.2. Suspensão de. licitar e impedimento de contratar com o orgão. entidade ou unidade
zulministrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente. pelo prazo de até
dois anos:

22.4.3. impedimento de licitar e contratar com o Município. pelo prazo de até cinco anos:

334.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promoxr'ida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

23..." . A penalidade de multa pode ser apli *ada cumulativamente com as demais sanções.

3.2.6. Se. durante o processo de aplicação de penalidade. houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n“ l2.846. de lº de agosto de ZDB. como ato lesivo a
administração pública nacional ou estrangeira. cópias do processo administrativo necessáriaa &.
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente. com
despacho liindamentado. para ciência e decisão sobre a eventual instauração de iiwestigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizaçâo & PAR.

2.2.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo a Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846. de l“
de agosto de 2013. seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

33.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos procesaos
administrativos específicos para apuração da eucurti-ncia de donna e prejuízos a Administração
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica com ou sem a
participação de agente público.

32.0. Caso o valor da multa não seja auliciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante. o Município poderí cobrar o valor remanescente judicialmente. conforme artigo
allª) do Código Civil.

Ai. cnitla Vitoria. n" 347 Í Centro j Nota VeuCciz'i-ª'lÉS É ("lilª: 29.83ll-lltlll
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23.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se—a em processo
administrativo que assegurará o COI'IÍI'EldllÓI'ÍO e a ampla defesa a Contratada. observando-se o

' procedimento previsto na Lei nº 8.666. de 1993. c subsidiariamente a lei nº 9.784. de 190“).

23.1 l. A autoridade compctcntc. na aplicação das sanções. levará em consideração a gravidade
da conduta do intrator. o caráter educativo da pena. bem como o dano causado a Administração.
observado o principio da proporcionalidade.

22.13. As penalidades scr-Cio obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23. l. Após o encerramento da etapa competitiva. os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais hcm classificado.

23.2. A apresentaçao de novas propohtas na lorina deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classiticado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor iuual ao do
licitante vencedor. estes serão classilicados se ªundo a ordem da última proposta indixidual
apresentada durante a fase competitiva.

23 4 Esta ordem de classificação dos licitantes l'cºistrados deverá ser respeitada nas
ctºiiitiataçõese «sotttente será utiliyada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou
tenha seu rcgialro cancel lado nas hipotesex previstas nos artigos Zi) c 21 do Decreto nº 7,893. de
2013

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ÉSCLARECIMENTO

24.1.A - Até ()3 (três) dias úteis antes da data designada paraa abertura da sessão pública. qualquer
pessoa poderá lmpuanar este ! dilal

24.2. A impugnação dcx'cra ser realizada. prcl'crencialmcnlc. por Forma eletrônica através da
Plataforma BLL. Poderá ainda ser realizada por forma eletrônica. pelo c-mail
licitacaotrianovavenecia.cs.gov.hr. ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Nora 'v'cneciafl-ZS. situada na Avenida Vitória.: 1" 347 Centro. Nota
Venécia/ES. (ÍIÍ'ZP: 39.83t)-()(')(J.

3ª)
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24.3. ('abera ao(à) Pregoeirota). auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Iidital e
seus anexos. decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

34.4. Acolhida a impugnação. sera d—elinitla e publicada nova data para a realização do certame.

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao(à) PregoeiroM). até 03 (três) dias úteis anteriores a data designada para abertura da sessão
pública. exclusivamente por meio eletrônico via internet. no endereço indicado neste lªldital.

24.6. O(a) l'ªrcgoeirom) responderá aos “pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis.
contado da data de recebimento do pedido. e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previsto.—; no
certame.

34.7.1. A concessão de efeito suspensivo a impugnação e medida excepcional e deverá ser
motivada pelo(a) Pregoeiroút). nos autos do processo de licitação.

24.8. As respostas aos" pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vineularão
os participantes e a .f'tdministracão.

25. nas msmsrçõns GERAIS

35. l. Da sessão pública do Pregão divulgar-seat Ata no sistema eletrônico.

25.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada. a sessão será autematicamente translerida para o
primeiro dia util subsequente. no mesmo horário anteriormente estabelecido. desde que não
haja comunicação em contrário. pelo(a) Pregoeirota).

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília —— DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação. o(a) Pregoeirota) poderá sanar erros ou
talhas que não alterem a suhilância das prtiipostas. dos documentos e sua validade jurídica.
mediante deSpacho fundamentado. registrado em ata e acessível a todos. atritniindo-Ihes
validade e eticácia para fins de habilitação e classilicação.

35.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação.

At enitla Vitoria, n" .tl? i Centro 1 Nua Venceia lffªi (“l—.l'. 29.83l).tlttll
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25.6. A5; normas disciplilmdnrus dn !ieitnçãn serão sempre interpretadas em famr da ampliação
da dinputn entre os interessados. desde que não emnprometum O interesse da Admimslraçàn. n
principia da isonomia. u tinulidade e. a segurança da enntralnçãu

25.7. Os licitantes assumem tndns os CLISIUS de preparação e apresentação de suas prnpustns e
a Administração não será. em nenhum ease. responsável por esses custos. inclepemientemenle
da condução ou do resultado do processo licitatóriu

35.8, Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. exeluir—se—zi 0 dia do
início e ineluir—se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

35.9. () desntendimenm de exigências formais nãº essenciais não importara'i n atentamente do
licitante. desde que seja possível n uprmeitnmentn do ato. nhservadns 03 pi'ineípins da isonºmia
e do interesse público.

25. I 0. Em casº de divergência entre dispnsiçôea deste Edital e de seus anexns ou demais peças
que compõem 0 processe. prevalecerá ns deste Edital.

Zill. () Edita—11 está dispnnibíiizndn. na integra. nus endereços eletrônicara www.bll.nrghr e
www.nmfaweneeiaes.enxubr. e também poderá ser lida criou obtido atraves do e—mail
lieitacaoáiíznnvaveneeincs.;zuv.br ou no endereço da Pre leitura Municipal de Nova Venécia/FS
situada na f-«Xvenidn Vilr'n'ia. n" 347. Centro. Neva Venécia/ES. (Ílzi P: 29830-000. nos dias úteis.
no horário de UShUOmin às ] thUmin e das I3h(_)(,)min às l7hOOmin. mesmo endereço e períndn
no qual os autos do processo administrativo pernnmecerão com vista franqueada uns
interegsadus.

25.12. Integram este l'iditul. para todos os fins e efeitos. ns seguintes anexa.—;:

25.13.1.Anex0 [: Termº de Referência:

35.112. Anexo [I: Modelo de Proposta de Preços:

25.123. Anexo III: Minuta de Ala de Registro de Preços:

35.114. Anexo IV: Minuta de 'l'ermu de Contrato.

Nova VenéciafES. 08 de mnrçn de 2033.
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ANEXO I QO EDITAL
PREG ÃO ELETRONICO N" 006/2023

TERMO lm REFERÉNCIA

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

NOVA VENEGIA
ESP SANTO

].l. () presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório. para
REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO. na forma EL ETRÓNICA. para 0 futura
e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem
para atender aos eventos esportivos, visando atender as necessidades e os eventos
promovidos por essa Secretaria Municipal dos Esportes, de acordo com as especilicações e
quantitatix-ªos descritos; neste Termo de Referência.. visando atender a demanda da Secretaria
Municipal dos Esportes.

1.2. Deverão ser rigorosamente atendidas às espeeiiicaçõoã &- quantitativos constantes da tabela
abaixo e observados os esclarecimentos constantes; deste "E'erino de Referência:

- VALOR VALOR TOTAQUANT QUANT , ESPECIFICAÇÓE DESCRIÇAO DOS , L
ITEM Mm MÁX UNID, mês 5 SERVIÇOS MÁXIMO MAXIMO' ' ' ' ACEITÁVEL ACEITÁVEL

Março 0 Campeonato Serviço de
Dezembro Municipal de arbitragem com

01 25 70 JOGO 2023/2024 futsiat rio-s equtpe composta R$ 88998 R$ 62.298,605 Funcuonarlos por:
Públicos 04 (quatro) árbitros

Municipais de futsal.
Serviço de

Março a JENV— Jogos arbitragem com
Dezembro Escolares equtpe composta .JOGO 2023 202,4 . _ :02 100 200 / Mumctpal pºr , _ R$ 421,00 R$ 84.200,005 . . 04 (quatro) arbitrosMirins

de futsal;
04 (quatro) árbitros
de handebol.

Serviço de
arbitragem por jogo

Março a composta por:JENV-J .
Dezembro ESCOIZÍZS 04 (quatro) árbitrosJOGO 2023 2024 ª - » '03 60 200 ! Municipal dº “nª" . . R$ 461,20 R$ 9224000

5 Infantii E 04 (quatro) arbitros
Juvenil de handebol;

03 (três) árbitros de
voteibot., 03 (três) árbitros de
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basquetebol.
Campeonato Serviço de

Março & Municipal & arbitragem com
Dezembro Regional de BCIUÍPE composta

JOGO 2023 2024 Futsal dos pºr:
04 80 200 s / prºjetºs Sºdais 0 4 (quatrº) árbitm$ R$ 653,00 R$ 130.600,00

Mirins, Infantil
e Juvenil de

Nova Venécia.

Serviço de
Março a Campeonato arbitragem com

Dezembro Municipalde equipe composta
JOGO 2023/2024 Futebol de por,

05 25 100 5 Campo Amador 01 ium)árbitr0; R$ 1.144,00 R$ 114.400,00 '
Masculino 02 (dois) árbitros

assistentes &

01ium)4º árbitro.
Serviço de

Março a arbitragem comCampeonato .Dezembro . . equnpe composta
JOGO 2023/2024 Mºnªç'pª' dª por:06 10 60 Futebol de , . R$ 1.144,00 R$ 68.640,00
5 Campo 01 (umiarbltrog-02 (dºis) arbitrosVeterano .

asSistentes e
01 (um) 49 árbitro.
Serviço de

Março a arbitragem com
Dezembro Copa equipe composta

JOGO 2023/2024 interiorana de por: ,
07 10 50 5 Futebol de 01 (um) árbitro; R$ 1.180,00 R$ 59.000,00

Campo 02 (dois) árbitros
assistentes e
01(um)4º árbitro.
Serviço de

Março a arbitragem com
Dezembro Campeonato ' equipe composta

JOGO 2023/2024 Municipal de por;
08 10 40 5 Futebol de 01 (um) árbitro; R$1.180,00 R$ 47.200,00

Campo sua 20 ' 02 (dois) árbitrºs
assistentes ?
01(um)4º árbitro.
Serviço de

Março a arbitragem com
JOGO ' Dezembro Torneio de equipe composta

09 10 70 5 2023/2024 futebol de por: R$ 1.180,00 R$ 82.600,00
Familia 01 (um) árbitro;

02 (dois) árbitros
_. 10 assistentes e

,«Xwniiiu Vinil-iu. n'“ 347 =, (.“cnlro = Mun Venécia-155 .“ ("E |): 39330-000
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01 (um) aº árbitro.
Março 3 Campeonato Serviço de

Dezembro Municipal e arbitragem com
10 40 120 3060 2023/2024 Regronai de equrpe composta R$ 955.00 R$ 114.600,005 Futsal Adulto por:

Mascuiino 04 (quatro] árbitros.

Março & Campeonato Serviço de
Dezembro Municipal e arbitragem com

11 20 60 JOGO 2023/2024 Regional de equipe composta R$ 888,00 R$ 53.280,005 Fuisai Aduito por:
Feminino 04 (quatro)

árbitros.

Março & Campeonato Serviço de R$ 915,00 R$ 54.900,00
JOGO Dezembro Municipal e arbitragem com

12 20 60 5 2023/2024 Regionaide ' equipe compostaFutsal por:
Veterano 04 (quatro) árbitros.

Serviço de R$ 828,00 R$ 82.800,00
Março a arbitragem com
Dezembro equipe composta

Copa AJOGO 2023/2024 . por:
13 10 100 S Gazetinha 01 (um) árbitro;

02 (dois) árbitros
assistentes e
01 (um) 49 árbitro.
Serviço de R$ 828,00 R$ 82.800,00

Março a arbitragem com
Dezembro Copa Guri equipe composta

1060 2023/2024 Estadual e por:14 10 100 5 Nacional 01 (um) árbitro;
02 (dois) árbitros
assistentes e
01[um)4º árbitro.

Março a Campeonato Seruiço de R$ 908,00 R$ 63.560,00' Dezembro . . arbitragem com
JOGO 1 2023/2024 Municrpai e equipe composta15 15 70 8 Regional de por:

Handebol 04 (quatro),, árbitrº-si. .
, . Campeonato ' Seª/tifo m dr: R$ 870,00 R$ 60.900,00

JOGD Dmªrºº & Municipal e ª . age Cº16 15 70 ªlªmb'º Regional de ªqu'pe Cºmpººª
5 2023/2024 voleibol por: . , .

03 (tres) arbitros.

34
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Março a Campeonato Serviço de R$ 902,44 R$ 45.122,00
1060 Dezembro Municipal e arbitragem com '

17 10 50 5 2023/2024 Regional e de ªquPe composta
Basquetebol. por:

03 [três) árbitros.

Março a Campeonato Serviço de R$ 1.018,00 R$ 101.800,00
JOGO Dezembro Municipal e arbitragem com

18 10 100 5 2023/2024 Regional equipe composta
Masculino de por:

Futebol 7 04 (quatro) árbitros.
Março a Campeonato Serviço de R$ 1.018,00 R$ 50.900,00

JOGO Dezembro Municipal e arbitragem com
19 10 50 5 2023/2024 Regional equipe composta

Feminino de por:
Futebol 7 04 (quatro) árbitros.

Março & Campeonato Serviço de R$ 1.018,00 R$ 61.080,00
1060 Dezembro Mu nicipal e arbitragem com

20 10 50 5 2023/2024 Regional equipe composta
Veterano de por:

Futeboi 7 04 (quatro) árbitros.
Março a Campeonato Serviço de R$ 1.150,00 R$ 69.000,00

Dezembro Municipal e arbitragem com
21 10 60 JOGO 2023/2024 Regional . equipe compostaS Mirim, Infantil por:

e Juvenii de ' 04 (quatro) árbitros,
Futebol 7.

VALOR TOTAL R$ 1.581.920,60

1.2.1. Todas as despesas deeorrentes da execução deste objeto correrão à conta da Contratada.
tais como: deslocamento, diariaS. hospedagens. alimentação. dentre outras despesas não
acordadas entre as partes.

LB. Os itens 1, 6, 7, 8,II,I2,15,16,17,19, 20 e 21 destinam-se à participação EXCLUSIVA
de Microempresas —— MF. e Empresas de Pequeno Porte — EPP, inclusive
Microempreendedor Individual — MEI, conforme previsão da Lei Complementar
123/2006 e alterações lmsteriores, sem preiuim da sua participação nos demais itens não
exclusivos.

l.4. Com fundamento no inciso lll. do artigo 49. da Lei Complementar Ufa/3006- entendemos
que não deve ser estabelecida. neste certame. cota de ate 25% (_ vinte e cinco por cento) para a

contratação de microempresas e empresas de pequentbporte. para os itens 2, 3, 4, S, 9, ID, 13,
14: 18. em função das seguintes I'll/.ÓCSI

a) exigência de melhor aproveitamento dos recursos linaneeiros disponíveis. dado:—' as vantagens
advinda; da economia de escala gerada pela contratação e adjudicação dos serviços em conjunto.

'J'i
,,
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Assim sendo. quanto maior o quantitativo licitado para o item. menor podera ser o custo do
produto. já que em aquisições :: compras em maiores quantidades muntalmente são obtidos
descontos substanciais. gerando beneficios à ;ºtdministração:

bt atendimento ao principio da eficiência. alçado a condição de princípio da Administração
Pública pela Emenda Constitucional n“ lºl.-”iOQS. em razão do qual dete—sc objetivar sempre
maior qualidade e economicidade dos atos e procedimentos adminislrntivos. de modo a
melhorar a relação custo.—”beneficio nos trabalhos executados no orgao público:

o) alcance do objeto com racionalidade: ndministrativa. o que implica na necessidade de medição
dos custos odministratit os Clikªttlif idos no processo de obtenção dos serv iços pretendidos. Nesse
sentido. a subdivisão do objeto poderia gerar distorções diversas. como maior número de anos
de registro de preços a administrar ou contratação de serviços. o que dilicultario. por exemplo.
a fiscalização da contratação.

|.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a tirmar as contratações que
deles poderão advir [ocultando—sc a realização de licitação especílica para a contratação
pretendida. assegurada pretbréncin ao Iorneccdor registrado em igualdade de condições.

1.6. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses contados da
sua publicação no Diário (,)ticial:

1.7. O prazo de vigência do contrato e de 12 (doze.) meses contados a partir do assinaturo do
contrato.

1.8. Ats) licitante(s) vencedornms) do certame deverão apresentar no ato de assinatura da Ata
de Registro de Preços os seguintes documentos:

ai) Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de Nova Venécia Mªsculinº;
Campeonato Regional Feminino de Futebol de Campo Amador de Nova Venécia, Copa A
Gazetinha, Cªmpeonato Municipal de Futebol de Campo Veterano, Copa Guri Estadual
e Nacional,, Campeonato Municipal de Futebol de Campo Sub 20 de Nova Venécia, Copa
lnteriorana de Futebol de Campo e Torneio de Família deverá apresentar listagem contendo
relação nominal de no mínimo 25 (vinte e cinco) árbitros do quadro de árbitros na modalidade
futebol de campo, bem como deverá apresentar cópias dos respectivos diplomas ou
certil'icados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma confederação ou federação
da respectiva modalidade (futebol de campo).

o.?) Campeonªto Municipal e RegionªLge Futsal Adulto Mascglino. Cªmpeonato
Mªnicipal e Regional de Futsal Adulto Feminino., Campeonato Municipal e Regional de
Futsal Veterano, Campeonato Municipalde Futsal dos Funcionários Públicos Municipais,
Campeonato Municipal e Regional dos Projetos Sociais Mirins, Infantil e Juvenil de Nova

36t_/
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Venécia. deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no minimo 15 (quinze)
árbitros do quadro de árbitros na modalidade futsal, bem como deverá apresentar cópias dos
respectivos diplomas ou certiticados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma
confederação ou federação da respectiva modalidade (futsal).

a.3) Jogos Escolªres Mr_inicipais Mirins e Jogos Escolares MªnicipaLs Infantil e Juvenil.
deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no minimo 15 (quinze) árbitros do
quadro de árbitros na modalidade futsal. bem como deverá apresentar cópias dos respectivos
diplomas ou certificados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma confederação
ou federação da respectiva modalidade (futsal).

a_4) Jogos Escolares Municipais Mirins e Jogos Escolares Municipais Infantil e Juvenil,
deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no mínimo 05 (cinco) árbitros do
quadro de árbitros na modalidade handebol. bem como deverá apresentar cópias dos
respectivos diplomas ou certificados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma
confederação ou federação da respectiva modalidade (handebol).

51.5) J_ogjs Escolares Municipais Mirins e Jogos Escolares Municipais Infantil e Juvenil.
deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no minimo (13 (três) árbitros do
quadro de árbitros na modalidade voleibol. bem como deverá apresentar cópias dos respectivos
diplomas ou certificados de arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma confederação
ou federação da respectiva modalidade (voleibol).

21.6) Jogos Escolares Mªnicipais Mirins, Jogos Escolares Municipais Infantil e Juvenil—e
Campeonato Municipal e Regional de Basquetebol. deverá apresentar listagem contendo
relação nominal de no minimo 03 (três) árbitros do quadro de árbitros na modalidade
basquetebol, bem como deverá apresentar cópias dos respectivos diplomas ou certificados de
arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma confederação ou federação da respectiva
modalidade (basquetebol).

a.?) Campeonato Municipal e Regional Masculino de Futebol 7. Campeonato Municipal
e Regio_nal Feminino de Futebol 7, Campeonato Municipal e Regional Mirim. Infªntil e
Juvenil de Futebol 7. deverá apresentar listagem contendo relação nominal de no mínimo 10
(Dez) árbitros do quadro de árbitros na modalidade Futebol 7, bem como deverá apresentar
cópias dos respectivos diplomas ou certificados de arbitragem dos árbitros listados expedidos
por uma confederação ou Federação da respectiva modalidade (Futebol 7).

51.8") Campeonato Municipal e Regional de Handebol. deverá apresentar listagem contendo
relação nominal de no minimo 05 (cinco) árbitros do quadro de árbitros na modalidade
handebol. bem como deverá apresentar cópias dos respectivos diplomas ou certificados de
arbitragem dos árbitros listados expedidos por uma confederação ou federação da respectiva
modalidade (handebol).

:ªnenida Vitoria. n“ 347 l (“entro l Nota Venécia/ES % ('liP: 29.83ll-UUU
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aº) Campeonato Municipal e Regional de Voleibol, deverá apresentar listagem contendo
relação nominal de no mínimo 93 (três) árbitros do quadro de árbitros na modalidade voleibol.
bem como deverá apresentar cópias dos respectivos diplomas ou certificados de arbitragem dos
árbitros listados expedidos por uma confederação ou federação da respectiva modalidade
(voleibol).

1.8.1 . No decorrer da execução dos serviços os profissionais poderão ser substituídos os termos
do artigo 30, ª “lº., da Lei nº 8666/1993. por profissionais de experiência equivalente ou
superior. desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

2. DAS AMOSTRAS

2.1. Não se aplica.

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Comprovação de aptidão para o lbrnecimento de bens em características. quantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitação. ou com o item pertinente. por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoasjuridicas de direito público ou privado,

4. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.1. A presente contratação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de arbitragem para atender aos eventos esportivos, visando atender
as necessidades e os eventos promovidos por essa Secretaria Municipal dos Esportes,
conforme condições. quantidades. exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

4.2. A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem para
atender aos eventos esportivos visa atender as necessidades e os eventos promovidos por essa
Secretaria Municipal dos Esportes.

4.3. Para a implementação da Política de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Nova
Venécia faz—se necessária à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
arbitragem para a realização de campeonatos e eventos esportivos. que garantirá um serviço de
qualidade e atendimento adequado à população hcnclieiada. desenvolvendo com a população
de Nova Venécia/ES práticas esportivas de recreação e lazer.

4.4. Em outras palavras. o Município necessita dos serviços para a continuidade. manutenção.
aumento da oferta e ate mesmo aprimoramento dos serviços e projetos desenvolvidos pela
Secretaria. sendo titndamentais para o correto desenvolvimento das atividades.
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4.5. A Lei Orgânica do Municipio de Nova Venécia—ES prevê no artigo 2l7. que “o poder
público _fmnenmi'ci prá/rms durmir-firmformais e não-jorrmris. corno direito de cor/u na:.
()!).S'tfí'l'LIc/US u_v principios L'Xfãlht'llt't'ltltm nu ('mmr'mit'úu lªica/cm! e Estadual. "

4.6. E dever do Municipio. por intertnedio da Secretaria Municipal dos Esportex. incentitar o
esporte. seja qual for a modalidade. além de asnegurar a criação de escolinhas. realizar e planejar
calendario esportivo. dentre outras. para uma melhor divisão das atividades.

4.7. Além disso. a contratação (» imperiosa. pois a Secretaria Municipal dos lisportes. entre suas
atribuições. também tem como totalidade de planejar. coordenar e organizar as atividades
esportivas e de lazer no Municipio. promovendo esses meios de integração e entretenimento
entre as comunidades e a população em geral. fomentar e incentivar as práticas esportivas e de
lazer termais e não formais.

4.8. E importante destacar que a contratação atenderá especilieamente a Secretaria Municipal
dos Esportes.

4.9. Além disso no quadro pessoal. não ha servidoreo suficientes e capacitados para atender a
demanda. o que tambem justilica a contratação.

4.10. Ressalta-se ainda a inexistência de Contrato ou .ºt'l'A de Registro de Preços vigentes para
a prestação de serviços de arbitragem para a realização de campeonatos e et entoa esportivos.

4.1]. É importante registrar que. desde o ano de 2020 as atividades: esportivas, foram muito
prejudicadas em razão da pandemia do coronavirus. sendo que apenas no ano de 2022. com a
melhora dos indices_ a vacinação da população. a liberação. ainda que parcial. para a pratica de
atividades. foi novamente possivel retomar de forma plena as atividades da Secretaria.

4.12. Ocorre que. o quantitativo previsto no ano de 2022 foi aquém da necessidade. o que se
justifica pelo lato de que as; atividades esportivas estavam retornando. sendo que o ano de 2023
e. previsto mais“ eventos. mais modalidades. dentre Ollll'ÚS. o que não permite apontar um
quantitativo exato. mas certamente superará o do ano de 2022.

4.13. ()utrossim. para implementação da Política de lisporte e lazer da Prefeitura Municipal de
Nota Venécia faz-se necessário a contratação de empresa. o ue garantirá um serviço de
qualidade e atendimento adequado it população beneficiada. desenvolvendo com a população
de Nova Venécia/ES práticas esportivas de recreação e la'/er.

4.14. Ressalta—se que a prefeitura de Nota Venécia não possui empresa contratado no momento
para tal especialiyação. sendo necessaria a contratação.

4.1 5. Destaca-se também que um dos; objetivos da n'esente contratação e atender no cronograma
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de eventos eSportivos da Secretaria. dentre outros. garantido assim um serviço de qualidade e
organizado.

4. l (7. Portanto. imperiosa a abertura de novo processo licitatório para a contratação de empresa
especializada para atender aos eventos esportivos visa atender as necessidades e aos eventos
promovidos por essa Secretaria Municipal dos Esportes.

4. E 7. li importante destacar que no ano de 3022 houve a retomada dos eventos esportivos.

4.18. A pandemia do eoronzn-ºírus impactou consideravelmente nas atividades desenrola idas
pela Secretaria Municipal dos Esportes. eis que desde o ano de 2020 home significativa
restrição as atividades de espodes. inclusive sequer houve a realização de certame dessa
natureza no ano de 2021. pois as restrições as atividades ainda eram rígidas.

4. l 9. Com a vacinação em massa da população e a melhora dos indieas. as aih-“idades esportivas
forma retornando.

4.20. Assim. imperioso destacar que os eventos esportivos do ano de 2030 e 202] sofreram
muito impacto com a pandemia. o qual impossibilitou sua realização. ao passo que no ano de
2022 a retomada não foi integral. eis que em função dos anos anteriores. não se pode precisar
um quantitativo exato. ate mesmo porque. entende-se que no ano de 2023 haverá um calendário
maior e com mais eventos.

4.21. O calendário esportivo do ano de 2023 possui inúmeros eventos designados. de dit—'ersas
modalidades. o que ira contrastar com ate mesmo com o do ano de 2032. o que impacta muito
na estimativa—1 mínima de quantitativo a ser adquirido.

4.22. Ademais. cabe eonsignarque a Secretaria dos lísportes teve aumento enorme na demanda.
na quantidade de espaços esportivos e ainda outros etapaços L] ue estão com previsão de reforma
para serem entregues a população e comunidades para a prática de atividades e eventos
esportivos.

4.23. Assim. considerando todos os Iatos elencados. entende—se que havera grande demanda.
sendo que a previsão que se dará abaixo deve ser mensurada e observada considerando os
aspectos in formados.

4.34. Não obstante a necessidade de se prever um quantitativo minimo «: rnaximm nota—se. no
presente caso. a di Iieuidade de se mensurar de forma adequada. pois a demanda sofreu crescente
aumento, houve aumento dos espaços esportivos. dentre outros. o que leva a dilbrença ente o
minimo e máximo.

4.25. lf-I im portante salientar que a Administração não estará obrigada a adquirir os quantitativos
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Constantes neste documento detendo ndquit n os seu iços de acordo com a m sidade

4.36. Os serviços que não I'orem adquiridos imediatamente lienrão registrados em MA para
suprir qualquer eventualidade. quando necessário.

'. na DESCRIÇÃO na sowcão

5.1. A descrição da solução como um todo. encontra—se pormenruªizodo em Topico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares. apêndice deste 'liermo de Referência.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

* (3. I Os seniços at serem adquiridos para linse eleitos do art. 1". da Lei nº 10.520. de 3003 e
art. 3º. inciso II do Decreto Federal n" 10.024. de 2019. caracterizam-se como serviços comuns.
pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital.
por meio de espeeilicoçoes usuais no mercado. podendo. portanto. ser licitado por meio de
Pregão.

7. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

7.1. Priorizumos pela realização de licitação. na modalidade Pregão Eletrônico. para Registro
de Preços. haja vista que a contratação solicitada se enquadrar nas hipóteses do art. 3“. inciso IV
do Decreto Federal nº 7.892. de 20 I 3. visto at dilieuldade de se detinir o quantitativo ideal a ser
adquirido. e sendo possivel sureirem necessidades de pedidos posteriores. Considerando o
Uiande demanda de utilização desses seniçose cao mesmo tempo a necessidade de eontrolee
tacionalizuçno do gasto publico. o Registro de Preços apresenta—se como letramento
eomprrwmlamente elieiente na busca por melhores preços. mantendo—os registrados para uma
futura e evcnluul contratação Conforme a necessidade e disponibilidade de recursos
orçamentários ºt presente contratação amolda-se ainda no pre-x isto no art. “%" .incisos I e II do
citado Decreto. pois os senicos serao adquiridos no lonno do ano de lormn parceladae de
acordo com a demanda necessaii iLl.

7.2. Ademais. tendo em vista a impossibilidade de precisar (: quantitativo a ser demandado pela
Administração. bem como a conveniência de que as entregas sejam feitas de forma parcelada.
o Sistema de Registro de Preços demonstra-se a opção mais viável ao procedimento licitatório.

7.3. A divulgação de Intenção de Registro de Preços (lRP) será dispensada nos termos do art.

&. ' 4". p; lª' do Decreto Federal n" 7.892. de 2013. liz-tiu vista a urgência da contratação e que o
' Municipio não possui tnl serxieo licitado, Soma—se Ll tail circunstancia que os serviços que se

pretende adquirir serão destinados a atender as demandas da Secretaria lt.-«lunicipnl dos Esportes..
nesse sentido. possiveis atrasos no fornecimento destes serviços poderão comprometer u
continuidade dos serviços e as Lt 35: desenvolvidos pela Municipalidade e pela Secretaria»
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Municipal.

7.4. A dispensa da intenção de registro de preços também se faz necessária em virtude de ser
imperiosa a realização c conclusão célere deste procedimento licitatório. o que não seria
possível caso houvesse a divulgação da lRl'. a qual poderia culminar na participação de outros
orgãos; da administração pública- levando esta instituição a totalidade de órgão gerenciador.
()utrossim. a lentidão da burocracia da divulgação do lRP um atraso prejudicial à administração
pública.

8; no CRITÉRIO on .]Ul_,GAMEN'l"()

8.1 . () critério de] ul gamcnto será o de menor preço. representado pelo MENOR PREÇO POR
ITEM. desde que observadas as especitieaçõcs e demais condições estabelecidas no Iidital e
seus anexos.

8.2. Será considerada v encedoro do certame a licitante que. após a analise da proposta de preços
e dos documentos de habilitação. atendidas as exigências do Edital. houver ofertado o menor
preço para o fornecimento do objeto do licitação.

8.3. As licitante—:>; deverão oprenentor proposta que contemple todos os custos para o
tbmccimcnto do objeto.

9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. Os serviços deverão ser prestados sempre em atendimento à solicitação da Secretaria
Municipal dos lísportcs e obedecerão ao Calendário Esportivo & ser fornecido pelo l_inidadc
Solicitante e conforme as condições estabelecidas neste 'l'crmo dc Reiki-ência.

9.3. Os prazos da prestação dos serviços serão contados da data de expedição da “Ordem de
Scn'iços" e atenderão ao cronograma dosjogos emitido pela Secretaria chuisitantc.

9.3. O prazo máximo parao inicio da prestação dos serviços. objeto deste 'lcrmo de Referência.
é de 48 (quarenta e oito) horas. contadas & partir da expedição da "Ordem de Serviços".
podendo ser prorrogado a critério da Administração.

ª).—1.05 Herviçns deverão ser preamdos no Sede e Interior do Municípit'i de Novo Venécia. ou em
local a ser determinado pela Secretaria Municipal dos [Esportes. de acordo com a tabela dot;
_] ogum.

9.5. Durante o prazo de validade da ata de registro de preço a licitante vencedora tica obrigada
a prestar os scn—'iços olªertadog. contorme especificações e quantidades descritas neste Termo deReferência. "

“Xt enidu Vitoria. n" 347 & (entro? “x:—om 'VelieciaxlS ª ('lfl': ZLPARBILUI)"
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9.6. Os serviços serão corrigidos na hipótese de não corresponderem às especiticacoes com
relação à excelência da qualidade.

9.7. Os serviços que não corresponderem às especi ticaeões contidas neste 'l'ermo de Referencia.
deverão ser notificados :: empresa e não será efetuado o respectivo pagamento.

9.8. Os serviços poderão ser rejeitados quando em desacordo com 'as especiticaçôes constantes
neste Termo de Referência. no Edital e na proposta.

º_º). Os serviços deverão ser prestados de forma parcelada. de acordo com as necessidades e
solicitações da Secretaria Requisitante.

9.10. Ao il.—lunicipio & reservado o direito de não receber ou determinar que seja refeito o(s)
serviços ts) que não estejutm) de acordo com as exigências do Edital, Iicando tais custos sob
responsabilidade da Contratada. sem prejuizo da aplicação das penalidades.

9.11. Os serviços serão recebidos prtwisoriainente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
pelo(a) responsa'wel pelo acompanltarnento e fiscalização da Ata de. Registro de Preços. para
ethito de posterior verificação de sua contormidade com as especiticações constantes neste
Termo de Referência e no proposta.

9.12. Os serviços poderão ser rejeitados. no todo ou em parte. quando em desacordo com as
especitieaçoes constantes neste 'lernio de Referência e na proposta. devendo ser ret'eitos ,“
realizados no 'amente no prazo de 48 (quarenta e oito) ho “as. a contar da notiiicação da
contratada. às suas custos. sem prejuízo da aplicação dos penalidz'tdes.

9,13. Os serviços serão recebidos delinitivomente no prazo de 10 (dez) dias úteis. contados do
recebimento provisório. apos a veriíicação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.

9.14. No hipotese de & veritieueao o que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo lixado. reputar—se-a como realizada. consumondo-se o recebimento detinitivo no dia
do esgotamento do prazo.

0.15. () recebimento provisorin uu (.lelir'ritivu do objeto não exclui í'l t'espcmszlhilidade da
contratado pelos preiuizos resultantes da incorreto execução do contrato.

0. l o. No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha & impossibilitar o cumprimento
do referido prazo de entregar. a Contratada devera com Liniear por escrito a Secretaria Municipal
dos Esportes tal ocorrenciai indicando o data em que efetivará a entrega. não podendo o
adiamento ser superior a 48 (quarenta) horas.

invertida Vitoria. n' 347 . ("entro i Rima Venecia I S *- L'lºlª: 29.83tl-tttttt
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9.17. A eventual reprox-ºaição dos serviços. em qualquer Fnac de sua execução. não eximira o
Contratante da aplicação das; multas a que está sujeita a Contratada.

9.18. A Contratada não tica exonerada de suas rczs'ponsabilidades por vícios que venham a ser
observados apos o recebimento don serviços. nos termos do Código Civil. obaervadas as
disposições deste lcrmo de Referência e do liditai.

9.19. ('orrcrão por conta da Contratada todas; as despesas de transporter frete. tributos. encargos,
trabalhistas e previdenciários. decorrentes dos serviços prestados.

9.20. Além das disposições cima. para atendimento da demanda da Secretaria Municipal dos
Esportes. a contratação de empresa especializada para atender nos eventos esportivos deve
cumprir os seguintes requisitos minimos;

ª).20.l. Em hipótese alguma serão aceitos serviços em desacordo com as
condições/espeeiIicucões predelinidas;

030.2. Os serviços de arbitragem deverão ser executados de acordo com as regras vigentes.:

920.3. A Contratada se responsabilizará pela locomoção dos árbitros até o local dosjogos por
conta própria:

030.4. A Secretaria lvlunicipal dos lisportes disponibilizará a empresa Ct'Í)l]il'LtlaL'l£l cronograma
com as datas e horários de cada evento:

920.5. Uma vez conlirmada à realização dos jogosi assim como a presença das equipes e dos
responxáveis pela arbitragem naquela rodada. será inaceitável a ausência dos árbitros da partida.
'l'umb'em não serão permitidos atrasos]. uma vez que dciinido o horário da partida. a arbitragem
det-“erá estar em local pré-estabelecido de acordo com a tabela dos jogos e pronta para a
real ização dos jogos;

9201105 árbitros devem apresentar—se aos jogos com uniforme da Contratada. de calçado
fechado. calça. camisa de manga e se apresentar no local do evento com (li (uma) hora de
antecedência do horário do primeiro jogo:

9.207.034 árbitros deverão tratar com educação todos os participantes dos _iogoS
imiependentemente da situação dentro e fora da quadra ou campo de jogo:

020.8. A organização dos jogos disponibilizará a todo;—f os árbitros uma copia do regulamento
do mesmo. para que seja de conhecimen, ) de todos; os componentes da arbitragem:r 44
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9.303 () preenchimento das st'nnulas deve ser realizado de acordo com o regulamento do
campeonato. em letra legível. sem rasuras e devidamente assinadas pelo árbitro responsavel:

().-“30.10. A Contratada devera programar um cronograma para evitar a repetição de
árbitros em jogos da mesma equipe;

920,1 1. A Contratada deverá apresentar em ate 48 (quarenta e oito) horas antecedentes
ao evento./jogo. a escala dos árbitros. árbitros assistentes e 4" arbitro. con torme () caso; para que
o fiscal da Ata de Registro de Preços/Contrato aprove ou não & ese-aia de árbitros.

10. DAS OBRIGACÓES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da Contratante:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos:

lº.].Z. Verificar mintreiosamente. no prazo lixado. a conformidade dos serviços recebidos
prtwisoriarnente com as especificações constantes do Edital e da proposta. para fins de aceitação
e recebimento definitivo;

10.13. ("omunieur a t'ontratada. por escrito. sobre imperfeições. falhas ou irregularidades
veriiicadas no objeto tornecido para que seja substituido. reparado ou corrigido;

“Lig—i. ACOI'HPHIII'IZH' e Iiseali/ar o cumprimento das obrigações da Contratada. atras—es de
comissào/sewidor especialmente designado:

EU.] .5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto.
no prazo e forma estabelecidos no líditai e seus anexos:

10.3. A Administração não respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros. ainda que vinculados a execução da Ata de Registro de Preços. bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada. de seus empregados.
prepostos ou subordinmios.

10.3. A (“(.)N'I'RA'l'ANTtí devera assegurar a CONTRATADA as condições para o regular
cumprimento das obrigações desta última.

10.4. Promover o acompanhamento e a iiscaiização da execução do objeto do presente Termo
de Referência. sob os aspectos quantitativos e qualitativos registrando as falhas detectadas e
comunicando a ('()NTRATAIM. as ocorrências q ue exijam medidas imediatas.

10.5. Prestar as iniormações e os esclare “) tentos que venham a ser solicitados pela contratada.

: L/
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10.6. Notificar a empresa de exf'entuais atrasos na prestação dos serviços.

10.7. Rejeitar no todo ou em parte. os serviços prestados em desacordo com as especificações
descritas neste Termo de Referência. e com as obrigações assumidos pelo lornecedoru.

10.8. Adotar. sempre que necessarios medidas q ue visem sanar qualquer di liculdade encontrada
para a perfeita realização dos trabalhos.

10.9. Aplicar as sanções administrativas. quando se tizercm necessarias.

IUIU. Proporcionar todos as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o
objeto deste "termo ele Referência:

10.1 l. Assegurar—se da boa qualidade na prestação dos serviços pela Contratada:

10.12. A ["alta de fiscalização não eximirú tt Contratada de suas responsabilidadeà contratuais.
nem significará aceitação tácita por parte da (Í'ontrtitante:

10.13. Documentar us ocorrências han—idas na execução da Ata de Registro de P[ecos-:'(."ontralo:

10.14. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo Contratada. de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta:

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

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

] 1.2. Pagar todos os encargos trabalhistas. previdenciários. liscais e comerciais resultantes da
execução do objeto. como estabelece o artigo 71. da Lei n.0 8666/93;

I 1.3. Dotar os seus empregados. quando necessário. de equipamentos apropriados de proteção
individual. conforme preceituam as normas de Medicina e Segurança do Trabalho:

ll.4. l.,ltilizur. na execução do objeto. pessoal que atenda aos requisitos de qualilicução
necessária no exercício das tttix idades que ilIC lorem conliadas:

11.5. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do objeto dando ciência zi
('()N'I'RA'I'ANTIÉ. respondendo integralmente por sua omissão:

46
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I 1.6. (,)bscrvar as prescrições relativas às leis trabalhistas. Fiscais. seguros e quaisquer outros
não mencionados. bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em
decorrência da execução do objeto. isentando a ('( )N'l'RATr—XN'I'l-I de qualquer responsabilidade:

l l.7. Indicar pessoa responsável pelo acompanhamento dos serviços com poderes para dirimir
etentuais dúi idas. solucionar questões não previstas na Ata de Registro de Preços e apresentar
soluções práticas para quaisquer problemas em olvendo os veículos:

1 l.8. Apresentar a nota liscal de serviços e certidões negativas atualizadas:

] 1.9, Não transferir a outrem no todo ou em parte. a execução da Ata de Registro de Preços .”
Contrato:

11.10. Manter. até cumprimento das obrigações. todas as condições de habilitação e
qualilieação exigidas na licitação:

11.11. Deverá a ('()N'I'RA'Í'ADA atender prontamente todas as reeomendz-tções da
('“(JNTRNFAN"l“lºl. que visem a regular execução do presente serviço:

ll.12. A licitante e obrigada a reparar. corrigir. remover. reconstruir ou substituir. as suas
expensas. no total ou em parte. o objeto do contrato em que se verificarem vícios. defeitos ou
incorreções:

ll.l3. A licitante vencedora do certame e responsável pelos danos causados diretamente a
Administração ou a terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a tiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado. de acordo com o artigo 70. da Lei n. 8.666/93 e suas alterações:

| 1.14. Responsabilizar—se por todo combustível e pelas despesas. bem como quaisquer outros
custos que venham a existir. pois nenhum custo será pago por esta Administraçao:

I 1.15. Manter. durante toda a est.—cação da Ata de Registro de Preços. em compatibilidade com
as obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e qualiticação exigidas na licitação:

1 l , l 6. Indicar preposto para representa-Ia durante a execução da Ata de Registro de Preços:

ll.l7. Prestar os serviços de acordo com as necessidades do Contratante. nos prai/os
estabelecidos. bem como. prestar os serviços com o maximo de eficiência. transparência ::
eonliabilidade. conforme especiticações constantes neste 'I'ermo de Referencia;

lºi—”lªlílção vigente; .
(f.«. ,. 47I 1.18. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados. nos termos do Edital e da
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lt.“). Utilizar empregados I'iabilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados. em eonlbrmidade com as normais e determinações em vigor:

11.20. instruir seus empregados quanto à neeessidade de acatar as orientações da
;*Xdl'tlil'liSllHçãO. ineluaive quanto ao cumprimento das Normas internas.. quando for o caso:

1 l.2l. Executar os serviços somente após o recebimento da Ordem de Serviços emitida pela
Contratante:

l l..33. lnstruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas. alertando—
os a não executar atividades não abrangidas pela Ata de Registro de Preços/(“ontrato. dei—endo
& Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido. a lim de evitar
desvio de função:

13.23. lileluar as correções nas talhas detectadas pelo Gestor do (“Ol'ttratantc nos serviços.
objeto deste Termo de Referência:

| l.24. Responsabilizar—se por qualquer dano ou preiuizo causado ao Contratante. seus bens e
de terceiros. durante a execução da Ata de Registro de Preços./Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade & liscalização ou o acompanhamento leito pelo Contratante;

l l.25. Comunicar a Contratante. qualquer ocorrência anormal. que impeça a realização LillS
serviços contratados:

l [.ló. Permitir a Contratante., liscalizar os SCWiÇDH ora licitados:

11.27. Qualquer atraso na execução das olirigações assumidas deverá. olnªigatoriamente.
constar de justificativa dirigida a autoridade competente:

11.28. Emitir a(s) notats) lisealtisl dos serviços efetivamente realizados e apresenta-las ao
Contratante:

[ 1.29. Guardar sigilo sobre todos as informações obtidas em decorrência do cumprimento da
Ata de Registro de lªteens/Contrato.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

lll. Não será admitida a sulwonlrataeâo do objeto licitatório.

13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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l3. l. É admissível a fusão. cisão ou incorporação da Contratada com.-"cm outra pessoa jurídica.
desde que sejam observado.—; pela uma pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigido.—e na licitação origina]: sejam nmntidas as demais cláusulas c condições da Ata de
Registro de Preços: não haja prejuízo a cxccução do objeto pactuado c haja a anuência expressa
da Administração a contiiuiidode da Ata de Registro de Preços,

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

l4.l. A fiscalização da cxccução do objeto será feita pelo contratante. por intcrmúdio da
Secretaria Municipal dos Esportes, dcstc Município. de forma a Fazer cumprir rigorosamente
as cspccilícaçõcs- prazo. proposta e condiçõcx deste 'lcrmo de Referência c do Edital licitatório.

lll. Nos termos do art. 67 Lei nª“ 8.666“ de lºg?». será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos. serviços. anotando um registro proprio todas as
ocorrências relacionada.—; com a execução c (lclcrminamdo o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados.

14,3. Ficarão responsáveis pelo acompanhamcnto e ES *alizoção da, execução da Ata de Registro
de Preços 05. servidores. designados pcla Secretaria Municipal dos [Esportes para esta llnaiidadc:

- 'l'I'l'ULAR SUPLENTE
SERVIDOR JULIANO VIANA SALOMÃO MURILO DA SILVA FREITAS

Nº MATRÍCULA / 079348 078514
DECRETO ri ,, ,: :p:
VÍNCULO coMissuiNADo COMISSIONADO

14.4. Ots) scrvidortcs) rcsponsávclt is) pelo acompanhamcnto e tiscalização da execução da Ata
de Registro de Preços será(ão) nomczidotsi através de Portaria expedida pelo (,iabinctc do
Prefeito.

14.5. A Iiscalizaçâo de que trata cstc item não exclui num reduz & rcsponaabilidarlc da
Conlruludu. inclusiva: pul'unlc tu.:rcuims. por qualquer irrcguluridmlc. ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios; redibitorios. c. na ocorrência desta. não implica em
correspoiisabilidade da Administração ou de seus agentes c prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n“ 8.666. de: 1093.

14.6. () rcprcscntantc da Administração anotara um registro proprio todos as ocorrências
i'claciolmdas com a execução da Ata dc Registro dg )rcços. indicando dia. mês cano. bem como
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o nome dos funcionários etentualmente envolvidos. determinando o que tor necessário a
regularização das falhas ou deleitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as prm-idôncias cabíveis.

IS. DO PAGAM PINTO

lil. () pagamento será realizado no prazo máximo de ate 30» (trinta) dias. contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. atraves de ordem bancária. para crédito em banco.
agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

lí l . 1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso ll do art. ”24 da Lei 8.666. de lººl deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis. contados da data da apresentação da Nota Fiscal. nos termos do art. 5“. gª 3". da Lei
nº 8.666. de 1993.

15.2. Considera—sc ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Órgão
contratante atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

l5.3. A Nota F isca] ou Fatura det-“era ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade liscal. constatada por meio de consulta on-linc ao SICAF ou. na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema. mediante consulta aos sitios eletrônicos oliciais ou a
documentação mencionada no art. 2“) da Lei n" 8.066. de 1903.

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou doa documentos pertinentes à
contratação. ou_ ainda. circunstância que impeça a liquidação da despesa. como. por exemplo.
obrigação tinanceira pendente. decorrente de penalidade imposta ou inadimplência. o
pagamento licara sobrestado até que a Contratada prmfidencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese. o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovação da regularização da situação.
não acarretando qualquer (mas para a Contratante.

15.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

1513. Antes de cada. pagamento a Contratada. será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no lidital.

15.7. Constatando-se. junto ao SK'AF. a situação de irregularidade da Contratada. sera
prmidenciada sua notificação. por escrito. para que. no prazo de 5 (cinco) dias úteis. regularize
sua situação ou. no mesmo prazo. apresente sua defesa. () prazo podera ser prorrogado uma
vez. por igual período. a critério da Contratante.

15.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pa *;11 ento. a Administração dexw'era

L..-
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realizar consulta ao SIC.-«Xl: para identificar possivel suspensão temporária de participação em
licitação. no âmbito do órgão ou entidade. proibição de contratar com o Poder Público. bem
como ocorrências impeditivas indiretas. observado o disposto no art. 39. da Instrução
Normativa nº 3. de 26 de abril de 2018.

15.0. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente. a Contratante
devera—i Comunicar aos órgãos responsáveis pela tisealixação da regularidade tiscal quanto a
inadimplência da Contratada. bem como quanto a existência de pagamento a ser efetuado. para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

15.10. Persistindo a irregularidade. a Contratante deverá adotar as medidas necessárias a
rescisão contratual nos autos do processo administratim correspondente. assegurada a
Contratada a ampla defesa.

15.1 !. Ilan-endo a eletiva execução do objeto. os pagamentos serão realizados normalmente. ate
que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços. caso a Contratada não regularize sua
situação junto ao SIC/Xl".

15.1 Ll. Será rescindido & Ata de Registro de Preços em execução com a Contratada
inadimplente no SICAF. salvo por motivo de economicidade. segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância. devidamente _iustiiicado. em qualquer caso. pela máxima
autoridade da Contratante.

15. | 2. Quando do pagamento. será elbluada & retenção tributária prevista na legislação aplicável.

lílll. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,. nos termos da Lei
Complementar n" l33. de 2(l(.)().. não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto. o pagamento ficara condicionado à
apresentação de comprovação. por meio de documento oficial. de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

l5.l3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. desde que a Contratada não tenha
concorrido. de alguma forma. para tanto. tica eomencionado que a taxa de compensação
linanceira devida pela Contratante. entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela. & calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM : i x N >< VP. sendo:

EM “ Encargos moratórios:
N ª“ Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do eletivo pagamento;
VP : Valor da parcela a ser paga. '
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l 'ª'— Indice de compensação linaneeira :“ (').Uljltll 6438. assim apurado:

[ = (300016438
'l'X = Percentual da taxa anual -—— 6%

na. na REVISÃO me PREÇOS

16. l . Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do ohieto registrado. cabendo a
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedort es).

l6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente. a Administração com oeará o( s) loi'neeedoires) para negociadem) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

l6.3. () fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao xalor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido. sem aplicação de penatidade.

16.3.1, A ordem de classificação dos; lornecedores que aceitarem reduzir seus preçoa aos valores
de mercado observará a elasailicação original.

16.4. Quando o preço de mercado tornar—se superior aos preços registrados e o lornecedor não
puder cumprir o com protnisao. o orgão gerenciador podera:

l().4.l. liberar o lornecedor do compromisso assumido. caso a comunicação ocorra antes do
pedido de l'ªorneeimento. e sem aplicação da penalidade se conlirmada a veracidade dos motivos
e comprm'anles apresentados: e

“354,2. Convocar os demais lornecedores para asfscgurar igual oportunidade de negociação.

16.5. Não havendo êxito nas negociações. o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da
ata de registro de preçoa. adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vz'trttaioSa.

17. DO REAJUSTE

l?.l. Os preços são lixos :: irreajustaveis “no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

17. l .] . Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da Contratada. os preços
contratados poderão sofrer reajuste apos o interregno de l ( um) ano aplicando—se o indice

'Jl l—J
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WEA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e CUIICIUÍLÍUH apos tt ocorrência da
anual idade.

[7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro. o interregno mínimo de l ( um) ano será. contado
a partir dos efeitos Iinaneeiros tlo ultimo reajuste.

l?.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reaiustamento. o Contratante pagará à *
(Í'ontratada a importancia calculada pelo último variação conhecida. quuidando a diferença .

correspondente tão logo seja divulgado o índiee detinitixo. lºiea a Contratada obrigada a 'apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente.
sempre que este ocorrer.

l7.—"l. Nas aferições finais. o indice utilizado para reajuste sera. obrigatoriamente. o delinitivo.

17,5. Caso o indice 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 tlelern'tinutlo pela
legislação então em vigor.

no. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto. as partes elegerão novo indice
ttiICIãlI. para reaiustantento do preço do valor remanescente, por meio de termo aclitivo.

l7.7. () reaiuste seni realizado por upostilomento.

18. DA GARANTIA DE EXIKÍUCAO

18.1. Não haverá exigência ele garantia contratual da execução. tendo em vista que a prestação
dos serviços se dará de forma parcelada. que o objeto não e complexo e ainda os riscos
envolvidos. que no caso não são elevados dada a natureza comum dos serviços.

19. DAS SANCÓES ADMIN ISTRNI'IVAS

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n“ ltLSZO. de 2002- a Contratada que:
:

lª). l _l. Inexeeutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação:

19.1.2. linsejur o retardamento da execução do objeto:

lª). l .3. lªalhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
|| , . . .t
% lº). l .4. ( omportar-se de modo inttloneo:
i

|

l
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lª). 1 .5. (Íometer fraude tiseal:

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da Ata de Registro de Preços. a Administração
pode aplicar a Contratada as seguintes sanções:

W.;-Il Advertência. por faltas letea. assim entendidas aquelas que não acarretem prejuizos
significativos para a (.“ontrutunte:

l9.2.3. Multa moratória de 033% (trinta e três centéaimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobreo valor da parcela inadimplidu, ate o limite de 30 (trinta) dias;

19.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços. no caso de inexecução total do objeto:

192.4. [im caso de inexecução parcial. a multa compensatt'iria. no mesmo percentual do subitem
acima. será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplidu:

“12.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão. entidade ou unidade
adminiStrativa pela qual o Administração Pública opera e atua concretamente. pelo prazo de até
dois anos:

l9_2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades. do Municipio pelo prazo de
até cinco anos:

19.211]. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previslas como infração administrativa no subitem 19.1
deste Termo de Referência.

10.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
enquanto perdurarem os motivo.—s determinantes da punição ou ate que seja promovida tl
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos preiuizos causados;

lº).3. As sanções previstas nos subitens 18.3.l. 18.35. 18.16 e l8.2.7 poderão ser aplicadas it
Contratada juntamente com as de multa. descontando—a dos pagamentos a serem efetuados.

lº.—l. 'l'antbém Ficam Slljclltls às penalidades do art. 87. lll e IV da Lei nº 8.666. de 1903. as
empresas ou pro lissionais que:

10.4,1. 'l'enltam sofrido condenação delinitivn por praticar. por meio dolosos. Fraude Fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos:

Atenitln “to: in. n" 347 É Centro ; Noto Vetteeiti l..“x i ('lílª: 39.33llulltlll
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19.4..2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da liciiaçfio:

19.43. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos iliciios praticados.

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar—se—a em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a ('oiilrataula. observando-se o
procedimento previsto na lei n“ 8.666. de Wºlf». e sulisidiariamentc a lei nº 9.784. de 1909.

19.6. As muilas devidas e/ou prejuízos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a
serem pagos. ou recolhidos em favor da União. ou deduzidos da garantia. ou ainda. quando l'or
o caso. serão inscritos na Divida Ativa da União e cobrados judicialmente.

19.6.1. 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.

19.7. Caso o valor da muito não seja sulieientc para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante. o Município podera cobrar o valor remanescente judicialmente. conforme artigo
Mª) do Codigo (”ix-il.

19.8. A autoridade competente. na aplicação das sançõesi levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator. o caráter educatii o da pena. bem como o dano causado 5. ..Miministração.
observado o principio da proporcionalidade.

19.9. Se. durante o processo de aplicação de penalidade. se noto-er indieios de prática de
infração administratix-ºa tipificada pela Lei n“ 12.846. de lº de agosto de 2013. como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira. cópias do processo administrativo necessárias
a apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidaçs a autoridade competente. com
despacho lundanientado. para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizaçâo — PAR.

lª'). ] (J. A apuração e ojulgainento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo ii Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n0 l?..846. de l“
de agosto de 2013. seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

“lll. () processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuração da ocorrência de danos e preiuixos a Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica. com ou sem a
participação de agcntc púhlico.

*Ji ”Ji
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20. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

20.1. () valor máximo previsto das despesas com u presente contratação está estimado em
R$ l.581.920,60 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil., novecentos e vinte reais e
sessenta centavos) tendo por referência a média dos preços constantes no relatório de
cotação de preços.

ZI. DOS RECURSOS ()RÇAMENTÁRIOS

31.1. A dota 'ão or "amentáriz'i será indicado no momcnto da formaliza “fio do edido de com um.9 ªr
cimformc Decreto nº 7.892. de 23 timoneiro de 2013:

Art. 7“ à" 3“ No licitação para registro de preços não é necessário indicar
a dotação orçamentária. que Somente será exigida para o tormalizoção
do contrato ou outro instrumento hábil.

22. DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

22.1. Naquilo que for omisso o presente Termo de: Reibrência. reger-se-á pelo Decreto
“LUZ—lºmº.) e pelas i,.cis n." 105202002 C 8.666,3'1003.

Nova Venécia - IiS. 15 de. thwrciro de 2023.

, FABRÍCIO RANGEL
SUBECRETARIO MUNICIPAL DOS ESPORTES

DECRETO N" l?.ZS-I, DE III DE FEVEREIRO DE 2022.

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE:

Aprovado pela autoridade conmcleme. Sr. André Wiler Silva Fagundes. Prefeito do
Municipio de Novo Venécia/liª).

lim: ___.fwjzo33.

ANDRÉ WILER SILVA FAtI.illNI)FIS
fºrun-silo
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ANEXO II DO EDITAL
PREGÃO ELETRONIÚO N” 006/2023

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A Prefeitura Municipal de Nom XªunóeiufliS.

Razão Social:
CNPJ:

Endereço Completo:
CEP:
Fones .” Fax:
Earn-dil:

Site Internet:
()ptuntc SIMPLES: ( ') SIM ( *) NÃO

A empresa __________ submete a apreciação de Vossa Senhoria. a proposta em
eonlhrmidade com o Edital em epígrafe.

Objeto: euntrataçãu de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem
para atender aos eventos esportivos, visando atender as necessidades e os eventos
promovidos por essa Secretaria Municipal dos Esportes.

VALOR umamm RIO mm,
(R$) (R$)

QIÃANT. QIJANT.
MINIMA MAX [ MA

MA RCA/'ITE“ FABRICANTEUNID. ESPECIFICAÇÃO! DESCRIÇÃO

VA LOR TOTA L

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

VALIDADE DA PROPOSTA: () prazo de validade da presente proposta de preços é de ()()
; (sessenta) dias. a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: () nhjelu deverá ser entregue nn prum de até 48 (quarenta e oito)
. horas. após O recebimento da ordem de serviço. conibrme quantidades,“ estabelecidas na
&— rcspectiva solicitação ou instrumento equivalente,

PRAZO DE GARANTIA/VAI]DADE: As Iieilunles deverão Ibrnece ' guruntiw'validade dos
bens conforme exigida no "Termo de Referência (anexo I). '

AXCIIIÚH Vilól'in, n" 347 » ('emrn * Nim] Venécia [CS ('liP: 29,830-0UU

'I'elel'nne: (27) 3753—9UU-I | |.«lnnil: lieilucuml ummeneeiuemum.hr , rªiny-nian (Hm :.x e - l:.?“ %*;l



Município de Nova Venécia —- Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LIC ITAÇÃO E COMPRAS

DliC'l ,ARAÇÓES:

NOVA VENECIA
ESP SANTO

! - 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.

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato/Ata de Registro de
Preços:

Nome:

Cargo:
Nacionalidade:
listado civil:
Prolissão:
Endereço Completo:
CEP:
Fone / Fax:
li.—mail:

Carteira de identidade: (')rgão lixpcdidor:
CPF:

Dados Bancários da Empresa:

Banco:

Agência:
Conta:

Dados do Contato com a Empresa:

Nome:

Cargo:
Endereço Completo:
CEP:
lºnnc l—"ux:
E—muí |:

Em ....... de ................................. de 2023.

_kxcniala Hilario. nº 347 : Centro l Nªm ;] Vcnécía'líS (TIP-. NERD-(HN)
Iclclonci 427) STil-lltlll-l l--mai|: lieimcaou nm'.nenccia.cs.er.u.hr ! WU I'iilkgªzi ."J.*.Íx,'l,l (« ;, “v.. "
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Municipio de Nova Venécia — Estado do Espirito Salim
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPA RTAMENTO DE LICITAÇAO E COM PRAS

(nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade - número e órgão emissor)

()BSERVAÇÓES:

!) O modelo acima é sumcnw de referência. dex-“undo consiur todas m.; cxiç
&

7

item (a & subitens. (Du pl'ccnchimcmu da proposta) e demais especiticuçõc “ de:»
Pregão Eletrônico n" (306/2023.

ências contidas no
“crime; nu lídilul de

3) (“330 sejam necessários maiores esclarecimentos. entrar em contato com a Equipe de Pregão
no endereço e telefone descritos no rodapé deste Edital.

.“ cuidar Viu—riu. HQM? (“cnh-n Num Vcnuçiu I:“. ('I I'ª:lª).83(1-[N1I.l

' l'ulci'nnc: (2?) ÉTSI-ªllNH l-mnilz iicimcnmt nmiuçncciursumhr» up pm .w » w. v,; ' v- x à !*
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Municipio de Nova V 'nécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

ANEXO III ªDO EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N" 006/2023

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2023
Processo Administrativo n" 576518, de 20/01/2023

CODIGO ('I DADES TCE/ICS N" 2023.052E070000102.000?

() MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. considerando o
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO. na forma ELETRONICA. para
REGISTRO DE PREÇOS N" XX/2023. publicada no Diário (.)lieiul União e do Estado do
lispírito Santo de XX./XXHZOZB. Processo Administrativo n" 57651812023. RI”€S(')LVE
registrar os preços da empresa indicada :: qualilicada nesta A'I'A. de acordo com & elassilieução
por ela alcançada e na quantidade cotada. atendendo as condições previstas no Liditnl.
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666. de 21 de junho de 1993 e Sites
alterações. no l,)eereto n*" 7.892. de 33 de. janeiro de 2013 e alterações posteriores. e em
eonlbrmidade com as disposições & seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES

1.1. De um lado. o MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA— ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
pessoajurídieu de direito público. inscrito no CNPJ nº37.161428/0001-80. sediado na Avenida
Vitória. nº 347. Bairro Centro. ("l-JP: 29830—000. Nova Venécia-ES. representado pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WªILER SILVA FAGUNDES. brasileiro. casado.
enfermeiro. residente e domiciliado neste Município. por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DOS ESPORTES. neste ato designada simplesmente como ORGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS. neste ato representado pelo Senhor
Secretário (a) XXXXXXXXXXXX, brasileiro. casada residente e domiciliado neste
Município e de outro lado. & [impresa XXX. pessoajnrídiea de direito privado. inscrita no CNPJ
sob o n“ XXX. estabelecida na Rua XXX. nº XXX. Bairro XXX. (Cidade) XXXr CEP: XXX.
e-mnil: XXX tel. XXX. doravante denominada FORNECEDOR. representada neste ato
pelo(a) Senhor( a) XXX. portadortat do CPF nº XXX e da (”I nº XXX. (Nacionalidade) XXX.
(, Estado Civil) XXX. ( Prolissão) XXX. dotniciliado(at) e residente na Rua XXX n" XXX. Bairro
XXX. (Cidade) XXX. CEP: XXX tem entre si. justo e avençado & presente Ata que. quando
publicada- terá efeito de compromisso de lornecimento. nos termos do I'Jeereto— nº 7.892, de
2013 (: sutis ultcruções. que regulamenta u Sistunul ele Registrar de Pl'cçus previsto m*) art. 15 da
Lei nº 8.666. de 1003. observada as condições estuheleeidns no ato convocatório e consoanteas cláusulas que se seguem: ”
CLÁUSULA SEGUNDA; rm OBJETO t,J

,.' . e/ _
2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contrataçao de empresa
especializada para prestação de serviços de arbitragem para atender aos eventos

60
At entdn XllÚl'lZL IV“.“? t'entrn Km:! N'ertecixt l.“— C'lçl': 20.83ll—tltltl

l'elel'one: (3713T53—ª3tltl4 , lª.—mui]: lieitncunatum.“enecinxsemln x;. num» _ free:“;Lªugh
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Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE l,,ICITAÇÃO E COMPRAS

esportivos, visando atender as necessidades e os eventos promovidos por essa Secretaria
Municipal dos Esportes. espcciticados no item .......... do Termo de Referência. anexo Lin
lídital de PREGÃO N" XXIZOZZ. que é parte integrante desta Ata. assim como & prupusta
vencedora, independentcmentc de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS, ESPECIFICACOES E OUANTI'I'ATIVOS

3.1. () preço registrado. as especiticnçõcs du objeto. a quantidade- Ibmecedor L' as demais
condições ofertadas na prt'mpusta são as que seguem:

Fornecedor (retain miaf'erf. ("'.-ª»fªl./filiª. (”!?—fiéºrâªá'fl, ”mumia; l'tjpl'c'k,i-'HINHJ'U)

Prazo de
, Item Marca t110rlela garantia ou

Especificação (se exigida (se exigido validade (se Unid.
na edital) no edital) exigido no

edital)

Quant. Valor Valor
Total Unitário Total

Ill
02
03

Valor Total

3.2. A listagem do cadastro de resenu referente ao presente registro de preços consta abaixo:

F Drnecedor fração sm,-istl. ('Í'ºãflªlsúiíf'." wzrhfrc'ç'a'). canárias, rafpi'n'wmmmº)Marca Modelo ,. .. . . . . . Quant. Valor[tem Especificaçao (se exigida no (se (!A'lgtdí) no Ullld. . . .. . Total Umtarmedital) , edita!)

CLÁUSULA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

H. O Órgão gerenciador serei tt Secretária Municipal dos Esportes.

Órgão Gerenciador:
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

4.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro - '& (, ()]Mcnidat X'itúríu. n'“ 3-1? Centrum Nm it X'elicL'ittrIS ] ('IÍP: NRAU-UU"

' Iclct'nnc: (27) 3752—9001 , l.»muiê: Iiuimcan « nm;ttcncuiueammbr «.a u n;: gtxg'uvi'm'ªjgn i,».ju— ELE-“ij
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Municipio de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPALDE APMINISTRAÇAO
I,)EPAR'IAMENTO DF. LICITACAO E COMPRAS

Órgão Participante:
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO — UNID. QUANT.

CLÁUSULA QUINTA: DAADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5. l. A Ata de Registro de Preços. durante sua validade. poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame llCIIleÓl'ltL
n'iediante anuência do gestor municipulf't'irgão gerenciador: desde que devidamente j usliticada
a vantagem e respeitadas. no que couber. as condições e as regras estabelecidas na Lei n" 8.666.
de 1993 eno Decreto n“ 7.892. de 2013.

5.3, Caberá ao fornecedor benelicitirio da Ata de Registro de Preços. observadas as condições
nela estabelecidas. optar pela aceitação ou não do fornecimento. dCStlE' que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o orgão gerenciador e órgãos
participantes.

5.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder. por
órgão ou entidade. a St.???» (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o orgão gerenciador e órgãos
participantes.

5.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas. na totalidade. ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o orgão gerenciador e
órgãos participantes. independentcim'nte do número de orgãos não participantes que
eventualmente aderirem.

5.4.1. 'I'rutzlndo-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº ] l.488. de 2007. o orgão gerenciador somente
autorizora a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente. somado aos valores
das contratações já previstas para oorgâo gerenciador e participantes ou já destinadas
à aderentes anteriores. não ultrapasse o limite de R$ 80.()(l().00 (oitenta mil reais) (Acórdão
TCU nº 2957/31]! , P).

5.5. Ao orgão não participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobrança do
cumprimento pelo fornecedor dan; obrigações ctmtratualmente assumidas c. a aplicação.
observada a ampla defesa e o contraditório. de et.-“entraria penalidodea decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais. em relação as suas próprias contratações. informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.

(32

M cuida Yiloritc n“ 341 Ét'enlro Nªnni I(enc-cin:ICS l ('IÉ'P: 39.83U—lllltl
'lclcl'onc: (37) 3753-901“ lí-nmil: llL'lldtJt'ulrl nm umcnccin.c>,etn.ln'“= “ uu matam» cu.: (*» «;*-mir
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Município de Nova Venécia — Estado do Espírito Sarin)
SECRETARIA MUNICIPAL DE Al—JMINISTRAÇAO
DEI'A RTAMENTO DE LICITAÇAO E. COMPRAS

5.6. Após a autorização do orgão gerenciador. o órgão não participante deverá eletivo!“ a
contratação solicitado em ate ()() (noventa) dias. observado o prazo de validade do Ato de
Registro de Preços.

511.1 . Caberá ao (”trªdo gerenciador autorizar. excepcional ej ustilicodamente. & prorrogação do
pro/.o para efetivação dat contratação. respeitado o prazo de vigência do ato. desde que Solicitudu
pelo órgão não participante.

CLÁUSULA SEXTA: DA VALIDADE DA ATA

().l . A presente Ato de Registro de Preços terei validade de 12 (doze) meses. contado do duto de
“Still publicação no Diário Oficial. não podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E CANCELAR-IBN“)

7.l. Da Revisão de Preços

7.1.1. A Administração realizará pesquisu de mercado periodicamente. em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias. u lim de verilieztr o vzttttujosidade dos preços registrados
nestaAta.

7.1 .2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado. cabendo à
Administração promover as oegocizteõesiunto ao fornecedor.

7.1.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente. o .!deittistroção CtM'stCt-H'á o fornecedor puru negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

"H.—“l. () fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade.

7.l.4tl. A ordem de classificação dos lot'necedores que aceitarem reduzir seus preços atos
valores de mercado obsel'wtrt't zt clztssilicução original.

Obs.: .S'ztprimr'r () iron! quando ilrcxixlirt'm 01111133"jru'nt'a't'clort's' c/UA'Sfficadux regrxli'rrd'ox nu um.

7.1 5. Quando o preço de mercado tornar—se superior aos preços registrados e o Iornecedor não
puder cumprir o compromisso. o orgão gerenciador poderá:

_,.)

.,
6,3

do enidzt Vitorio. n“ H? .? ("entro l Nim ;1 Verteciztªi'S ('I'ÍP', EUR.?U-UUU
Íelel'one: [ET-') Nil-Ulttu | —ntttii: licitucoounot;oetteei;t.es.uox.hrl ªí?-U."? gttnt-,jrct,'t,tre;_— 5,335
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Município de Nova Venécia « listado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

7. l .5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso n comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento. e sem aplicação da penalidade se eonlirmada & veracidade dos motivos
e eomprthmtes apresentados; e

7. | 5.2. convocar os demais torneeedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.1.6. Não havendo êxito nas negociações. o órgão gerenciador deverá procederá revogação da
um de registro de preços. adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

7.2. Do Cancelamento do Registro de Preços

7.3.1. O registro do Ibrneeedor sera-i cancelado quando:

7.2.1 _l. Deseumprir as condições da Ata de Registro de Preços:

7.2.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
;ªtdministração. sem _iustiticativn aceitável;

7.3. 1 .3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado:

7.3.1.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo ou documento euuix-nlente. alcançando o órgão gerenciador e orgão(sl
participantets);

7.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.3.1.1. 7.2.I.2 e 7.2.1.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador. usnegurndo o eontrmlitorio e a ampla
defesa.

7.2.3. () cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente. decorrente
de caso fortuito ou força maior. que prej udiuue o cumprimento da utu. devidamente
comprovados e j usti Iicndos:

7.2.3.1. por razão de interesse público:

7.3.3.2. u pedido do thmeeedor.

CLÁUSULA OITAVA: ms PENALIDADES
U

8.1. () degeumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das pennlidudes
estabelecidas no Edital.

64

ln unida & nom, n' H? , Centro ; Nªnni Veneein I'S = (lil): 39.83U-(IUI)
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Municipio de Nova Venécia - listado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

8.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva. em
pregão para registro de preços que- convocados. não hontºarem o compromisso assumido
injustilicadamente. nos termos do art. 49. $$!“ do Deereto nº lt.).OZªlflº).

8.3. É da competência do órgão gerenciador a aplieção das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5“. inciso X. do Decreto n“
7.892,13“ 3 ). exceto naS hipoteses em que o deacumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos participantes. caso no qual caberá ao respectivo t'trgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6“. )arágrafo único. do Decreto nº 7892/3013).

8.3. (_) orgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
Previstas no art. 20 do Decreto n" 7.893f3(,)13. dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA NONA: ('ONDICÓES GERAIS

9. I. As condições gerais do fornecimento. tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto. as obrigações da Administração e do fornecedor registrado. penalidades e dentais
condições do ajuste. encontram—ae Llcllllldtjti no Termo de Referencia AN EXO At) li DITA L.

9.2. E vedado efetuar acréscimog nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços.
inclusive o acréscimo de que trata o ; lª' do alt. 65 da Lei nº 8.666x'93. nos termos do art. 13.
kilº do Decreto n“ 780313.

9,3. A ala de realização da sessão pública do pregão. contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar DS bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
compõe anexo a esta Ata de RegiStro de Preços. nos termos do art. 11. 54" do Decreto n. 7.892.
de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado. a presente Ata Foi lavrada em (_ .) vias de igual teor.
que. depois de lida e achada em ordem. vai assainada pelas partes a t li,-;x-t;
t's'i'líl't'i'l“X I'U'Lftjfh [PH,/'N'. i'J'ªt'Jli'l'tW f'ª-t' Hªiti '

Nova Venécia-ÉS. ...... de ........................ de 3023.

Ordenador de Despesas
Nome e aasinatura
Cargo
CNPJ

(à)

.*txcnicla Vitoria. n'“ 347 Centro ? Nota “trºcttccia'lS : Clíl): lºlitª—(MMN!
Iclclitlte: (27) 3753-ª3llÍl—l ,_ L-mail: licitacao rr nm;ncncciacanmlir u a'; um Jia,)“l.tª'—mg'fttrllfl
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Município de Nova Venécia - listado do Espirito Sap")
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPA RTAl'I-IENTÚ DE LI('ITAÇÃO E COMPRAS

Representante legal do órgão gerenciador
Nome e assinatura

Carga
CNPJ

Nnme c assinatura do Representante da limprcsu
RG n"
(“Plª n "

Nome da Empresa
CNPJ

(16

.—Xx».'nixíu X'ilhriu. n 347 ' L'cnlm É Yum thúciu sz'é ; L'I-P: 2%“an
Iclcl'nnu: (2?) 375275310ng ] qmail: liuilaum (! nmanuncuillxngmhr “'N-".'É'Vlhn »: _i 'Muiff'kã'í“.
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Municipio de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

ANEXO IV !)O EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N" 006/2023

MINUTA DE CONTRATO N" .../2023
Processo Administrativo n" 576518, de 20/01/2023

CÓIIIGO CIDADES TCE/ES N" 2023.05213070000111211007

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
FAZEM ENTRE 51 O MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA E A
EMPRESA ............................ , CONFORME
ABAIXO MELHOR SE DECLARAM.

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉC'IA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO. pessmtiuridica
de direito público interno. inscrito nO CNPJ nº 27. 1 67.42 83000 1 —80. sediado na Avenida Vitória.
n" 347. Centro. NOva Venécia—IÉS_ designado abreviadamente eOmO CONTRATANTE. neste
ato representam; pelu [ªixceientíssimu Senhor Pre Feito ANDRÉ WII, ER SILVA FAGUNDES,
brasileiro. casado. enfermeiro. residente e dmniciiiadn neste Minieípio. designado
ahreviadameníe como CONTRATANTE neste ato representado pelo Senhor Secretário (a)
XXXXXXXXXXXX. brasileiro. casado. residente e domiciliado neste M unicípiO e de entre
[adri & Empresa ......... pessoa jurídica de direito privado de reslmnsahilidade
limitada. inscrita nO CNPJ sob O n" ......................... estabelecida na ........................... nº .......
Bairro ............... (Cidade) .......................... CEP: ........................ c—mail: ....................
telefone ................... doravante denominada CONTRATADA. representada nesle alo pelo(a)
Senhor(a) .................................. normanda) do CPF n" ....................... e da CI n“ .......................
(Nacionalidade) .................... (Estado Civil) ..................... (Profissão) .......................
domicil iadO( &) e residente na ............................... n“ ........... Bairro ................
(Cidade) ......................... CEP: ....................... lendo em vista O que consta nO Processo nº
XXXXX/ZIJZX e em observância às disposições da Lei n“ 8.666. de 21 de junho de 1093. da
Lei nº 10.520. de 17 de julho de 2003 e da Lei n“ 8.078. de 1090 — Código de Defesa dO
Consumidor. de Decreto nº 7.893. de 23 dejaneire de 3013 resolvem celebrar O presente Termo
de Centrale. decnrrenle do Pregão Eletrônico n" PCX/2022. pOr Sistema de Registro de Preçm
nº ...,..i'30.... mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRINIEIRA: DO OBJETO

L!. O Objeto dO presente "I'ermn de Contrato e a contratação de empresa especializada para
prestaçãn de serviços de arbitragem para atender aos eventos esportivas, visando atender
as necessidades e os eventos promovidos por essa Secretaria Municipal dos Esportes.
conibrme especificações e quanlilulivos estabelecidos na Termo,,d Referência. anexo dO Edital.
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Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINIS'I'RAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

1.2. Este Termo de (font:-ato winculo-sc ao Iídital do Pregão. identificado no preâmbulo f.: à
proposta vencedora. imicpcndontemcntc de tranncrição.

I .3.. Discriminação do objeto:

DESCRIÇÃO! UNIDADE
ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDA QUANF'DADE “LGR

ITEM

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA CONTRATUAL

,,

3a] . () prazo de vigência deste 'I'crmo do Contrato e aquele fixado no 'I'crmo de Rotor-ência. com
início na data de MW;/W mf“ e encerramento em f! . prorrongtvcl na
forma do art. 571 ªt". da Lei n“ 8.666. de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de (_"ontrnto & de R$ ..... . ...... ( ................ ).

3.3. No valor acima estão incluídos; todos“ as despesas. (.rrdint'trias. diretas e indiretos decorrentes
da execução contratual- inclusive tributos elfou impostos. encargos sociais. trabalhistas“
previdenciários. “scans 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 progranwdas em dotação orçamentária
próprio. prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022. na classificação abaixo:

CLÁUSULA QUINTA: DO P;“."AMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele rctbrcntcs encontram—su: no 'l'tfrmo de
Referência.

CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE

(LI. As regras acerca do rcniustc do valor controluai são as estabelecidas no Termo de
Referência. anexo ar este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência do gora—mim de execução para a presente contratação.
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CLÁUSULA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.]. As condições de entrega e recebimentu de objeto sân aquelas previstas no 'I'ermu de
Referência. anexo ao i—Íditul.

CLÁUSULA NONA: nA FISCALIZAÇÃO

ª). l . A fiscalização da execução do objeto será efetuada por (”umissãuichresentunte designudo
pela CONTRATANTE. na forma estabelecida nn Termo de Referência. anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1. As obrigações da ('()N'PRAIAN'l'tí e da ('()NTRATAIMX são aqueías previstas no Termo
de. Referência. anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

IH. As sanções referentes à execução do contrato sãn aquelas .prexw'istas no "l'enno de
Referência. anexo do Edital.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISAO

12.1. O presente 'l'ermn de Centrum poderá ser reseindidn:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração. nas. situações previstas me; ineisns [ a XII
e XVI] 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-1. anexo ao
Edital;

13.1.3. amigavelmente. nos termes do art. 79. inciso IL da Lei nu 8.666. de tºº.“).

Ill 05 cases de rescisão contratual serão thrmalmente motimdos. assegurando—se à
CONFRA'MDA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A (funtrutada reconhece os direitas da Contratante em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666. de 1093.

12.4. () termo de rescisàn será precedido de Relutúrin indicativo dos seguintes aspectns.conforme o caso: A
&
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12.4. l. Balanço dos evento.—$ contratuaisiú cumpridor; ou parcialmente cumpridos:

12.4.2, Relação dos peer—intentos já efetuados e ainda devidos:

IE.—1,3. Indenizações e muitos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS VEDACÓES

lll. l'í vedado à (“(_)N'I'RAIADA interromper a execução do objeto sob alegação de
inadimplemento por parte da CON'I'RA'IANTE. salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERACÚES

14. l. líventuais alteraçoes contratuais reger—se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666. de
Wªlt,“).

HQ. A L'(,)N'I'RA'I“AI.)A e obrigada u aceitar. nas mesmas condições contratuais. os acréscimos
ou supressões que se tiverem necessários. até o limite de 35% (vinte e cinco porcento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os partes contratantes poderão
exceder o limite de 25%; (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: nos CASOS (nossos

! 5.1 . Os casos omissos serão decididos pela CON'l'RA'MNTli. segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993. na Lei n" HLSZÚ. de ZOUZ e. demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e. subsidiuriomente. segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078.
de lººt) — Código de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ASSINATURA DO CONTRATO

lo.]. () ad_iudicuttirio terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis. contados a partir da data de sua
com—'oeação. para assinar o 'I'ermo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente. conforme o
caso (Nota de Empenho,/(tutu ('ontrato/Autorimção'). sob pena de decair do direito à
contratação. sem prejuízo dos sanções: previsto.—; neste (“ontrnto e no [Edital.

“5.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para zt
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente. a Administração poderá
encaminhei—lo para assinatura ou aceite da Adjudicatària. mediante correspondencia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico. para que seja “sitiado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias. a contar da data de seu recebimento.
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l6.l.2. () prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado. por igual período. por
solicitação j ustiticada do adjudicatario e aceita pela Administração.

16.3. () Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equitalente. emitida a empresa
adjudicada. implica no reetmheeiinenlo de que:

16.2.1. referida Nota está substituindo o contrato. aplicando-se a relação de negocios ali
estabelecida as disposições da Lei n0 8.666. de 1993:

“5.2.2. a Contratada se vincula a sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos:

16.2.3. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n" 81566703 e reconhece os direitos da fulministracão previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.

m:». () prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. conlorme previsão neste
inatrumento contratual e no Termo de Referencia.

16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identilicar
possivel suspensão temporária de participação em licitação. no âmbito do órgão ou entidade.
proibição de contratar com o Poder Público. bem como ocorrências impeditivas indiretas.
t'ihscrvado o disposto no art. 3). da Instrução Normativa nº 3. de lo de abril de QUIS. e. nos
termos do art. 6“. lll. da Lei nº IU.533. de 19 de julho de 3002. consulta prévia ao CADIN.

lo.—t.]. Nos caso.—; em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato. e o
fornecedor não estiver inacrito no SK'A F. este dex-era proceder ao seu cadastramento. sem ônus.
antes da contratação.

lo.—1.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF. o contratado devera regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de ate ()5 (cinco) dias úteis. sob pena tle aplicação das
penalidades previstas neste Contrato e no lfídital e anexos.

16.5. Na assinatura deste Contrato. será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no Edital. que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência deste
inntrumento contratual.

lot). Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no l-ídítal ou se recusar a assinar o (."ontrat'o. a Administração. sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais continua,-ões legais cabíveis a esse licitante.. poderá convocar
outro licitante. respeitada a ordem de clztssilictiçãr). para. após; a comprm—açâo dos requisitos” 7l
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para habilitação. analisada u proposta e eventuais documento:; complementares e. Feita a
negociação. assinam ('(mtrum.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICIDADE

l7.l. lncumbirá à ('nntralunle providenciar a publicação deste instrumento. por extraiu. no
Diário (')licinl. no pru/u previsto na lei n“ 8.666. de 1993.

(TLAUSULA DÉCIMA OITAVA: "() FORO

lll, ] . [É eleito o lºuro da (,”mnm'ca de Nova Venécia/[413 para dirimir os litígios que decnrrcrcm
da execução deste 'l'crmo de Contrzilo que não possam ser compostos pela conciliação.
cunlbrme art. Sí 52“ da Lei nº 8566/03.

Para firmeza .: validade do pactuado. u present—c Termo de Contrato fºi lavrado cm 04 (quatro)
vias de igual [cor. que. depois de lido e achado em ordem. vai assinado pelos contr-Dentes.

Nova Venécia [(S ....... dc ..................... de 2033.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONTRATANTE

CONTRATADA

'FABRÍCIO RANGEL
SUBSECRETARIO MUNICIPAL Dos ESPORTES

DECRETO Nº 17.254, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022
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