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

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N" 015/2022

Processo Administrativo n" 561660, de 24/02/2022

CÓDIGO CIDADES TCE/ES N" 2022.052E0700001.01.0021

Torna—se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNIC ÍPIÚ DE NOVA
VENÉCIA - ESTADO no ESPÍRITO SANTO. pessoa jurídica do direito publico interno.
inscrito no CNPJ nº 27.167.428/00(Jl -80. por meio do Departamento de Licitação e Compras.
sediado na Atenida Vitória. nº 347. Centro. Novo Venéciw't-IS. CIEP: 29830—000. reniizorá
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 ]? dojttlho dt:
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. do Decreto nU 7892. de 23 de janeiro
de 2013. Instrução Normativa SEGES/MP nº 3. de 36 de abril de 20l8. Instrução Normativa
SEGES/MP nº 206. de |8 de outubro do 2019, Instrução Normativa SI,:lGliS/MP nº 10. de lt) de
fevereiro de 2020. Decreto Municipal nº 14231. do 32 do janeiro de 20l9. Lei Municipal nº
3.347. de 09 de novembro de 3015, l.ci Complementar nº 173. de 14 de dezembro do 2006 e
alterações posteriores. Lei nº 11.488. de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.53 ,. de 06 de
outubro de 2015, aplicando-sc. subsidiariamente. & Lei nº 8.666. de El de junho dt: 1993. e as
exigências cstabelecidag neste Edital.

Data da sessão: 06/05/2022
Horário: 08h30min
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentaisgombr

I,. DO OBJETO

L!. O objeto do presente licitação é a escolha da proposta mais vantajoso para a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas
pesadas, com motorista o operador, para prestar serviços de manutenção das estradas
vicinais e demais seniçm realizados em todo interior l.“ vias urbanas do Município,
atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES, conforme
condições. quantidades e. exigências estabelecidas no:—,te: lítiitul c seus uncxos.

1.2. A licitação será dividido em itens. conlinºmc tabela constante do Termo de Rclbrõncia
facultando—sc oo liciluntu at participação em quantas itens forum de seu interesse.

l.3. () critério do julgamento adotado será o menor preço do item. observadas a:; exigências

contidas neste Izidital e seus Anexos quanto às cspcciticaçõcs do objeto. /ª !
A“. cuida Viti'lrizt. n" 317 , t'cntru Nªm-gt 'v'cnócia If.“ = ('N': 39830-000
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Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPALDE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes. bem como a eventuais adesões
são as que constant da minuta de Ata de Registro de Preços/Contrato:

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento e o nível básico do registro cadastral no SICAF. que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatoria Pregão. em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal. no sitio
mw:comprasnovernamentais.;tovbr. por meio de certificado digital conferido— pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP — Brasil.

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 :: formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome. assume como tirmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante. excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso. ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê—los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação. devendo
proceder. imediatamente. à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção
ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassilicação no
momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO no PREGÃO

4. !. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o otyjeto desta licitação. e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores SKK-“Xl“. conforme disposto no art. ª)" da IN
SliGlgiS/MP nº 10. de 2.020.

4, l . I. Os licitantes deverão utilizar o certilicado digital para acesso ao Sistema.

IJ

Avenida Vitória. nº 347 Centro i Now Veneciztx'lifi ; (Ílil'; 29.83U-Utl0
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Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488. de 2007, para o
agricultor familiar. o produtor rural pessoa fisica e para o microcmpreendedor individual — MEL
nos limites previstos da Lei Complementar nº l23. de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos. “na forma da
legislação vigente:

4.3.1, que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexots);

4.3.2.1. 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 vedações previstas no artigo º)” da Lei nº 8.666. de lººl");

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 Explicativa: () 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 servicoa de grande vulto e/ou de alta complexidade
tecnica.

4.3.2.5. Organizações da Sociedade Civil de intel-caric- Público — OSCIP. atuando nessa condição
(Acordão nº 746/2014 — 'l't'j'll -— Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão. a licitante assinalará “SIM” ou “NAO“ em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

ªs Ú

4.4.1 . que. cumpre os requisitos estabelecidos no artigo .) da Lei Complementar n" l 23. de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos:

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação delinidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Avenida Vitoria. nª“ H? [ (“entro ; Nota 'v'cnccia lis“ ; t'l-Ílª: 29330-000
_LcIclonc: (27) 3752-9004 1 ii-mail: licitacao riinmztrcnccia en.wuotbrt lª-Itytffiljtlª gotiizgcjzia',» 331le lar



Município de Nova Venécia - Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINIS'IRAÇAO
DEPARTAMENTO DE I_JICITAÇAO E COMPRAS

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame. ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posieriorcs;

4.4.5. que não emprega menor de IS anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e não
emprega menor de ló anos. salvo menor. a partir de 14 anos. na condição de aprendiz.. nos
termos do artigo 7". XXXIII. da Constituição:,

4.4.6. que a proposta foi elaborada de l'orma independente. nos termos da Instrução Normativa
SLTI/M P nº 2, de 16 de setembro de 2009;

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva. empregados executando trabalho degradante ou
forçado. observando o disposto nos incisos lll e [V do art. lª' e no inciso lll do art. 5“ da
Constituição Federal:

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas. que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213. de 24 de julho de 1991.

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

5. DA APRESENTAÇÃO DA PRDPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão. exclusivamente por meio do sistema. eoncomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no Edital. proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço% até a. data e o horario estabelecidos para abertura da sessão pública. quando.
então. encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta. acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste [Edital.
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF. assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados cemstantcs dos sistemas.

5.4. As Nªliemempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a doeurrtentaçíio de
habilitação. ainda que haja alguma restrição de regularidade liscal e trabalhista.. nos termos do
art. 43, ª |“ da LC nº 123. de 2006.

5.5. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão. lieando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Atenida wc.. i.l_ n'ª 347 : Centro i Nm n Venceiziflh ; (Élll'ª; 39.83lJ-l'llJU
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Município de Nova Venécia — Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ApnªllNlSTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de. habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7_ Não será estabelecida. nessa etapa do certame. ordem de classificação entre as propomos
apresentados, o que somente ocorrerá apos a reaiização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeirota) e para acexso público após 0
encerrumento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

ó.]. () licitante deverá enviur sua proposta mediante o preenchimento. no sistema eletrônico.
dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.1. l. Serão admitidos no preço proposto zt utilização de ate (|Z (duas) casa decimais após a
vírgula. expressos em moeda nacional.

6.1.2. Marca;

6.l.3. iª'abricanle;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto. contendo as informações similares & especificação do
”l'—ermo de Refêrencia. indicando no que for aplicável. o modelo, prazo de validade ou de
garantia número do regis/ro ou inscrição do bem no (inação curnpwemc. quando/or“ o caso.

6.2. Todos as especiticações do objeto contidas na, proposta & inculam a Contratada.

6.3. Existindo divergência entre as descrições dos itens licitados no sistema do Comprasnet
SIASG e no Edital, prevalecerão as descrições contidas no instrumento convocatório.

6.4. Nos x;.llUl'L'r-i propostos estarão inclusos todos o:» custos «_ipcrucionuio, encargos
previdenciários, trabalhistas. tribuláriosª comerciais e quaisquer outros que incidum direta ou
indiretamente na execução dos serviços.

6.5. Os preços ofertados. tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante. não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração. sob

alegação de erro. omissão ou qualquer outro pretexto. /o 5
Avenida Vildría. nª" 347 | ("entro i NtWB Venécia-Lªt.“? | ('l-ÍP: 29830—000
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Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias. a contar da data de
sua apresentação.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais. quando participarem de licitações públicas ( Acórdão nº
14552018 — TCU — Plenário).
6.7.1. O descumprimento das regras suprameneionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a tisealizaçâo do 'l'ribunal 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. 7l. inciso lX. da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 11 pagamento dos
prejuízos ao erário. caso verificada a ocorrência de supertaturamento por sobrepreço na
execução do Contrato/Ata de Registro de Preços.

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

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

7.2. O(a) l'ªregoeiro(a) verilicará as propostas apresentadas. desclassilicando desde logo aqueias
que não estejam em conloimidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

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

7.2.2. A desciassilicaçz—Tto será sempre fundamentada e registrada no sistema. com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassitieação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário. levado a efeito na I'ase de aceitação

7.3. O sistema ordenará auto:natieamente as propostas elassilicadas. sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

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

J/ 6
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Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE AphªllNISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

7.5. Iniciada a etapa competitiva. os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico sendo imediatamente inlormados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1, O lance devera ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessitos. ohscrwntlo o horario lixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

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

7.8. 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 lance lina] e
fechado.

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo.
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances. após o que transcorrcrá o
periodo de tempo de até 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 abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez. por cento superiores
àquela possam ofertar um lance lina! e fechado em até cinco minutos. o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.l0.l. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições delinidas neste item. poderão os
autores dos melhores lances subsequentes. na ordem de classilicaçào. ate' o maximo de três.
oferecer um lance li nal e fechado em até cinco min utost o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.1 1 . Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores. o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.1 l.l. Não havendo lance linal e fechado classilicado na forma estabelecida nos itens
anteriores. haverá o reinício da etapa lbchada. para que os demais licitantes. ate o máximo de
três.. na ordem de classificação. possam ofertar um lance lina] e fechado em até cinco minutos.
o qual será sigiloso ate o encerramento deste prazo.

7.12. Poderá o(a) Pregoeirota). auxiliado pela Equipe de Apoio. _iustilicadamente. admitir o
reinício da etapa fechada. caso nenhum licitante classiticado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

a 7
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Município de Nova Venécia 4Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lançes de mesmo valor. prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante () transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados. em tempo real. do
valor do menor lnncu registrado. vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com ota ,) Pregoeirota ). no decorrer da etapa competitiva do Pregão.
0 sistema eletrônico podera permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) lªregoeiroht) 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) Pregoeirom) aos participantes. no
sítio eletrônico utilizado para divulgação. .

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

7.l8. Caso o licitante não apresente lances. concorrerá com o valor de sua proposta.

7. lª). Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática.
junto a Receita Federal. do porte da entidade empresarial. O sistema identili fará em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparação
com os valores da primeira colocada. se esta for empresa de maior porte. assim como das demais
classificadas. para o tim de a;.tlicar-sc o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n" IEL de 2006.
regulamentada pelo Decreto nº 8.538. de 2015.

7.20. Nessas condições. as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate Sªl-'El (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente“em valor inferior ao da primeira colocada. no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema. contados após a comunicação automática para tanto,

7.22. ("uso a microempresa ou a empresa ele pequeno,: porte melhor classilicada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido. serão comocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele inte—halo de 5% (cinco por cento). na
ordem de classificação. para o exercício do mesmo direito. no prazo estabelecido no subitem
anterior.

."tx-cnitla Vitoria. n“ 347 l Centro | Nota “tentªdo.-”lis | t'Iz'I': Nam-(Hm
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Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE AIMIINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

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

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). ou entre lances
Finais da fase fechada do modo de disputa abate e fechado,

7,25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances. o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, à; Bºi da Lei n“ 8.666. de 1993. assegurando-se a preferência. sucessivamente.
aos bens produzidos:

7.25-l. no país;

725.2. por empresas brasileiras;

7.253. por empresas que invistam em pesquisa e no desemolvimento de tecnologia no Pais;

725.4. por empresas qttc comprovem cumprimento de reserva de. cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.36. Persistindo o empate. a proposta vencedora scra't sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública. o(a) Pregoeirot'a) deverá
encaminhar. pelo sistema eletrônico, contrapropostz-i ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço. para que seja obtida melhor proposta. vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema. podendo ser acompanhada pelos
dentais licitantes.

7.9.7.2. O(a) Pregoeirot'a) solicitará ao licitante melhor classificado que. no prazo de 2 (duas)
horas. envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
acompanhada. se for o caso. dos documentos complementares. quando necessários a
cunlltmueãu daqueles exigidos “este Edital e já apresentamos.

7.28., Após a negociação do preço. o(a) Prego—eirota) iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

8. DA ACEITAIHLII'1ADE DA PROPOSTA 1VENCEDORA ,

W/ 9
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8.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeirota) examinará a proposta classilicada em
primeiro lugar quanto a adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. observado o disposto no
parágralh único do art. 7“ e no e 9“ do art. 26 do Decreto nÚ [0024/2019

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor. apresentar preço lina] superior ao
preço máximo lixado (Acordao n“ 1455/2018 — TCU , Plenário). ou que apresentar preço
manifestamente inexcquí vel .

8.2.1. Considera—se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos.
irrisorios ou de valor zero. incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado.
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites minimos. exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do proprio licitante. para os quais ele renuncie a parcelar ou a totalidade da
remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas. dei-"endo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam & 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 minimo. vinte e quatro horas de antecedência. e a
ocorrência sera registrada em ata.

8.5. O(a) Pregoeirota) podera convocar 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. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido. a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante. antes de lindo o prazo.

8.5.2. Dentre os documentos passit eis de solicitação pelo(a) PregoeiroM). destacam—se os que
contenham as características do bem ofertado. tais CUITID marca. modelo. tipo. fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes. a exemplo de. catálogos, lblhclos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico. ou. se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo(a) PregoeirotÍa). sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico. sob
pena de não aceitação da proposta.

ª/
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8.6. Se a proposta ou lance vencedor ("or desclassificado. o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta
ou lance subsequente. e. assim sucessivamente. na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade. o(a) Pregoeiroúi) suspenderá a sessão. informando no “chat“ a nova
data e horário para a sua continuidade.

8.8. Oi a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar. por meio do sistema eletrônico. contramnposta ao
licitante que apresentou o lance mais; xantajoso. com o tim de negociar a obtenção de melhor

. preço. tr'edada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1, Tambem nas hipóteses em que o(a) Pregoeirotai não aceitar a proposta e pansar a
subsequente. poderá 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 exclneivos para a participação de microempresas e empresas de. pequeno
porte. sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeii'ota) passar a subsequente,
haverá nova verificação. pelo sistema. da eventual ocorrência do empate ticto. previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123. de 2006. seguindo—se a disciplina antes enlabelecida. se for o caso.

8.l0. Encerrada a análise quanto a aceitação da proposta. o(a) Pregoeirota) verificará &
habilitação do licitante. observado o disposto neste Edital.

9. na HABILITAÇÃO

º). E. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta elassiiieada em primeiro lugar. o(a) Pregoeirom) verificará o eventual
descumprimentoidas condiçôen de participacãm especialmente quanto a existencia de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

&) SICAF:

b) Cadastro Nacional de [Empresas lnidóneas e Suspenxas CEIS. mantido pela Controladoria—
(icrul Llã! [ ªniãn (ww“,por'tulclmronsparencinutn.In'fccis):

e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato.—; de improbidade Niministrativa. mantidopelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cni.itight/improbidade admr'consnltar I'CL]LICI'ldtLDhDiQ

Menina Vitoria. n" “147 i ('enlro | Nona Venceu l'“; | ("H”: 29.830—00"
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d) Lista de lnidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por ilícitos Administrativos -
CADICON. mantidos pelo 'l'rihunal de Contas da União — 'I'Cl i:

e) Cadastro de empresas inidôneos. mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo , TC [*É/ES (httpsz/i'www.tceeslc.bn”portal—da-transpareneia/consultas/lista—de-
responsaveis/empresas-inidoneasf) e proibidas de contratar com o Poder Público estadual ou
no unicipal ( https:.ffwww.tcees.tc.tir/"portal—da—transparencia/Ct') nsul tas/ lista-de—
responsaveis/prinbidos—de—contratar/ ).

9.1.1. Para a consulta de licitantes essoa ªuridica odera haver a substitui “ao das consultas dasJ. ,
alíneas “b". "e e “d" aelma pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
('https:.fr'eertidocsapfuppstcu,govhr/t

91.2. A consulta aos cadastros; será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio maioritário. por torça do artigo ll da Lei nº 8.429“ de 1992, que prevê. dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa. a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio
majoritário.

9.1.2.1. Caso conste-na Consulta de Situação do Fornecedor & existência de Ocorrências
linpeditivas Indiretas. o gentor diligeneiara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de (,)eorrêneias Impedilitas lndiretas.

9.122. A tentativa de burla sera veriticada por meio dos vínculos societários. linhas de
fornecimento similares. dentre outroa.

L).] 2.3. O licitante será convocado para manilhstação previamente à sua desclassificação.

9. l .3_ Constatada a existência de sanção. o(a) Pregoeiro(al reputará O licitante inabilitado. por
falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação. havera nova vcrilieacão. pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate licto. previsto nos arte. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123. de 2006. seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendida.—,a as condições de participação, a habilitação dos licitantes serei t'crilieada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação a habilitação jurídica. a
regularidade tiseal e trabalhista. à qualitieação económico-financeira e habilitação tecnica,
conforme o disposto na Instrução Nonnatix'a StillíS/Mlª nª“ 03. de 201 & alterada pela Instrução
Normativa SEGES/MP nº 10. de 3020.

12
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9.2.1 . () interessado. para efeitos de habilitação pret ista na Instrução “Normativa SEGES/MP nº
(33. de 3018 mediante utilização do sistema. deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF ate o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas.

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente 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.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará & inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrônicos oficiais emissores de certidões l'cita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr
êxito em encontrar a(s) certidâo(ões) válida(s), conforme art. 43. é?)". do Decreto 10.024. de
2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários a continuação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. o licitante será
convocado & encz-tminhá-los. em formato digital. via sistema. no prazo de 2 (duas) hora,, sob
pena de inabilitação

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não—digitais quando houver din-ida em relação a
integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes. 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 CRF/['TG'IN. quando I'or comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuicoes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3. os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital. a documentação relacionada nos itens a seguir. para tins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

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

9.8.2. [ªim se tratando de Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de.
Microcmprccndedor lndit idual (CMEI. cuja aceitação ficara condicionada a veriticação da
autenticidade no sitio “no.portaldoemnrecndedor.am:.hr:

”Ú” .,
')
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9.8.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
— Elleil..l: Ato Constitutivo. Estatuto ou Contrato Social em » igor. devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede. acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores:

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas lla'lercantis onde opera. com averbação no
Registro onde tem sede a matriz. no caso de ser o participante sucursal. lilial ou agência;

9.8.5. No caso de Sociedade Simples: inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede. acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores:

9.8.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor. com a ata da
assembleia que o aprovou. devidamentearquijvado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei nº 5.764_ de lª'/l:

9.8.7. No caso de Empresaou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de
Autorização; . _

9.8.8. Os documentos 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 Jurídica?- (CNPJ);

9.9.2. Prova de regularidade. iiseal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). referente a todos os crédito.—s tributários
federais e a Dívida Ativa da União (DAU) por clas administrados. inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social. nos termos da Portaria Conjunta nº [."/51. de ()2/10f2014_ do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora—(íieral da Fazenda Nacional;

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de (_iaratttia do 'l'empo de Serviço (FGTS):

0.0.4. Prova de inexistência de débitos inadimplirlns perante a Justiça do Trabalho.
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. nos termos
do Título Vii—A da Consolidação das Leis do Trabalho. aprmada pelo Decreto-lei nº 5.453. de
l“ de maio de !943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao;

0.9.5. Prova de. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual. relativo ao domicilio ou
sede do licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

Menida “Vitória. n*" 3—1? l Centro 1 Nm ;: Venúcianl H l ("[sz 29830410“
[elel-me: ll?) _É'TSZ-Utlljjlg li-mail; lirilaeao—u um ao CilCCÍILChJJMhI'i mw um intimada-:» 3,93 E):
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9.9.6. Prova de regularidade com a lf'azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercicio contrato ou concorre:

9.9.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos reiativos
ao domicilio ou sede da proponente. A proponente com filial no M unicípio de Nova Venécia] ES
tica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial. para atendimento do item:

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados no objeto
licitatóriot deverá comprox-nr tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede ou outra equivalente. na forma da lei:

9.99. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualilicndo como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal. mesmo Que esta apresente alguma restrição. sob pena de
inabilitação.

9.10. QualificaçãoEconômico-Financeira -

(Lit). certidão negativa de lnlencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
observada tt data de validade definida no instrumento.

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

9.l0.2. balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. já
exigíveis e apresentados na forma da lei. no formato comparativo contendo Termo de
Abertura e Encerramento. certificado por contabilista registrado no Conselho Regional
de Contabilidade. a, fim de comprovar a boa situação linanceira da empresa. vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados lui mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

9.101! . para as Sociedades Anônimas, (: demais empresas não optantes pelo simples nacional.
que excedam & receita bruta anual de R$ 4.8(if).(tt)t).fiti< conforme n foi lZFf'ZtÍNJG. art. 3. :$ 2“.
bem como. o art, 3“? 1 e ll. nova redação pela LC ISS/2016. será exigido conforme o disposto
no Art. 176 da Lei 6.404/76:

Att. l7t1,l...l

] - balanço patrimonial;

Avenida Vitorio. n" 34'7 l (entro i Nom Venetªiztsl-S g (“l-"lª: 19.83tl—Htltt
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Ii - demonstração dos lucros ou pre iu. zos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício: e

IV » demonstração dos Fluxos de caixa:

V - se companhia aberta. demonstração do valor adicionado.

; !“ rªts demonstruçoes de cada exercicio serão publicadas com El indicação dos valores
correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

35 4“ As dettionstrações serão complementadas por notas explicativas e outros
quadros ant'tiíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da
situação patrirnoniale dos tesuitados do exercício.

940.12, para outras empresas. optunlcsou não pelo simples nacional+ que não exceda a receita
bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3". i e li. nova redação pelaLC nº 55/3016: *
&) Baianço Patrimonizti. Demonstração do Restritado do Exercício e Notas Explicativas,
registrados na Junta Comercial:

b.) Cópia do 'I'ermo de. .»“Xherturu e de Encerramento do Livro Diário. detidamente registrado na
Junta Comercial:

e) As empresas optantes pelo simpies nacional. em atendimento ao tratamento diferenciado para
Mi,-':“; “ EPP. poderão substituir os itens das letras "a" e "b" pela Declaração de Informações
Socrocconomttds i tscuis (DE FIS) e o Extrato do Simples Nacional do periodo de apuração
anterior ao Edital:

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega não seni exigido do licitante
qualilicada como microempresa ou empre natal de pequeno porte a apresentaçao de balanço
puttimonial do último exercício financeiro. (An. 3“ do Decreto nº 8538. de 2015).

940.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração contábil Digital. deverão apresentar o
recibo de entrega dos arquivos digitais. bem como os arquivos: do Livro Digital. do Balanço
Patrimonial. da Demonstração de Resuitodo e dos 'iicrmos de Abertura e Encerramento do Livro
Diuitul.

940.14. Caso o licitante seja cooperativa. tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábii—tínanceiru, contorme dispõe o artigo | 13 da Lei nº 5.764. de 1971. ou
de uma declaração. sob as penas da lei. de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
Ii seu! i zador.

kZZ/ió
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ª). “12.5. A comprovação da situação financeira da empresa sera constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez. (tera! (LG). Soh-ência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). superiores
a I (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo PraZoLG : . .. . w
Passo-'o Circulante + Pasa—“wo Nao (. tre ulante

Ativo 'l'otal

. CG : “assim Circulante t Passivo NãoCirculante

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.102,51. As licitantes que apresentarem resultado interior a 1.0 (um) para qualquer dos
índices: Liquidez Geral (LG). Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC). quando de sua
habilitação, deverão comprovar patrimônio líquido minimo. na forma dos $$ 2" e 3" do artigo
31, da Lei n'ª 8666/93;

9.102.52. A comprovação de patrimônio líquido sera equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratação. considerando o valor estimado para o período de 12 (doze)
meses. conforme determina a Lei n“ 8.666.873. admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta. atraves de índices oficiais.

910.16. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na
. junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED —' Sistema Público de [Escrituração

Digital. na forma da legislação que regula a matéria.

910.17. No caso de empresa recem-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro
exercício social. 0 que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado.
excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, ()
Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o
início de suas atividades e o mea anterior à data de apresentação dos documentos de qualificação
econômico—financeira para fins de habilitação no certame. A documentação apresentada deverá
estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED.

91.10.18. As empresas enquadradas como Ml?! Micro Empreendedor individual estão
dispensados“ da l'ílz-tboração das Demonstrações Contábeis. tornando-as isentas da apreSentaÇão.
porém devem apresentar o CCM] — Certificado da Condição de Microempreendedor Individual.

910.19. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das

Demonstrações Contábeis. a tim de comprovar que o protiosional da contabilidadi7sta em
;“ Cttitlzt Vitorio. tt ' 34.7 Centro . Nom Venécia l'R & ('lil): 39,8.“Hlllll

lele-time: (2.7) .iTíZ-UUU-l ) l -|n;tii. licitaieumf nota), e:teci;t.cz—.=z.rt.brª n. 'o u nm .it e:_gt'ct.t.e5 gºr,? _iji'
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situação regular perante o CRC na data de sua emissão. quando da assinatura de trabalho
técnico ou outros motivos que exijam a comprovação de sua regularidade. conforme
Resolução CFC nº 140211209. A não apresentação da referida certidão não ensejará a
inabilitação da empresa licitante no presente certame.

9.1]. Qualificação Técnica

911.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento 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 pessoas juridicas de direito público ou privado.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento dilereneiado previstos na Lei Complementar nº 123. de 2006. estará
dispensado(a) da prt'wa de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente a regularidade tiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualilieada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora. uma vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital.

913.1. A declaração do t'enCedoi' acontecerá no momento imediatamente posterior a fase de
habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualiiicada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma restrição no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista. a mesma será convocada para. no prazo de. 5 (cinco)
dias úteis. após a declaração do vencedor. comprovar a regularização. () prazo poderá ser
prorrogado por igual período. a critério da Administração Pública. quando requerida pelo
licitante. mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não regularização liseal e trabalhista no prazo prex isto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante. sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes. na ordem de classificação. Se. na ordem de
classificação. seguir-se outra microempresa. empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação Fiscal e trabalhista., será concedido o
211051110 Pl'leU para l'CglllLll'iZ-HÇÍIO.

º).|6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos. o(a)
Pregoeirout) suspenderá a sessão. informando no "chat" a nota data e horário para a
continuidade da mesma.
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9.17. Sera inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação. seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos. ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital,

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação. haverá nova verificação pelo sistema da eventual ocorrência do empate licto
previsto nos artigos 44 c. 45 da L C nº 123 de 2006 scouindo se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas neste Edital. o licitante
será declarado vencedor.,

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta Final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas. a contar da solicitação do(a) Pregoeirota) no sistema eletrônico e deverá:

ll). l. l. serredigidacm linguaportuguesa datiloumlatlaoudilntada em umaxia sem emendaS.
msm-as. entrelinhas ou ressalvas. devendo a última loll ha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu tepresentante legal.

10.1.2 conter a indicação do banco número da contae agencia do licitante tenccdor. pat a lins
de pagamento.

10". “ª. A proposta final devera ser documentada nos autos * será levada em conaideração no
decoirer da execução do contrato/Ata de Registro de Preçose aplicação de eientual sanção à
Contratada. se tor o caso.

102.1. Todas as especilicações do objeto contidas na proposta vinculam & Contratada.

li.). 3. Os preços; de'-'erâo ser expressos em moeda corrente nacional o valor unitário em
algarismose o xaloi "lobal em algarismosc cpor extenso (art 5“ da Lei nº 8 666/93)

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global. prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos c os valores expressos por extenso.
prevalecerão estes últimos.

it).4. A oferta devera ser firme e precisa. limitada. rigorosamente. ao objeto deste Edital. Sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado. sob pena LiC dcsclassiiicação.

lº)
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10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste [Edital c seus Anexos. não sendo considerada
aquela que não corresponda às cspeciticações ali contidas ou que estabeleça tínculo à proposta
de outro licitante.

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

] l . DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. se ter 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 qualt is) decisãotões) pretende recorrer e por quais
motivos. em campo próprio do sistema.

lll Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregocinna) verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer. para decidir se admite ou não o recurso.
timdamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeirota) não adentrara no mérito recursal. mas apenas
vcrilicara as condições de admissibilidade do recurso.

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

“2.3. Uma vez admitido o recurso. o recorrente tera. a partir de então. o prazo de três dias
para apresentar as razões. pelo sistema eletrônico. ticando os demais licitantes. desde logo.
intimados para querendo. apresentarem contrarrazõcs 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.

] l .3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprmeitamcnto.

l l.—'l. Os autos do processo permanecerão com vista li'anqtteada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBUCA

l2. !. A sessão pública poderá ser reaberta:

a/
20
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lll]. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.12. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiticado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato/Ata de Registro de Preços. não retirar o instrumento
equivalente ou não comprou-“ar a regularização Fiscal e trabalhista. nos termos do art. 43. 51" da
LC nu 123/2006. Nessas hipóteses. serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat"). e—mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e—mail dur-se—a de acordo com os dados contidos no SICAF.
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJ UDICAÇÃO E HQM()LOGA—ÇÃO

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

13.2. Apos a fase recursal, constatada. a regularidade dos atos praticados. a autoridade
competente homologará o procedimento licitatorio.

14. DA GARANTIA DE execução

14. I. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

IS. DA(,.'A1LAN'I"IA CONTRATUAL DOS BENS

IS. ]. Não haverá exigência de garantia contratual dos itens fornecidos na presente. contratação.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação. terá o adjudicattii'io o prazo de 05 (cinco) dias.
contados a partir da data de sua convocação. para assinar a Ata de Registro de Preços cujo

ªm,-nidoVitoria. ""E-17 ] Centio ; Nota Venécia liª? Ç ( 'lzl': EBM—Util)
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prazo de validade. encontra-se nela lixado. sob pena de decair do direito à contratação. sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Atz-1 de Registro de Preços. a Administração poderá encaminhei—la para assinatura.
mediante correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico. para que
seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez. por igual período. quando solicitado pelo(s) licitantets)
vencedor(sl. durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito

ló.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto neCessárias para o registro
de todos os itens constantes no "termo de Referência. com a indicação do licitante vencedor. &
descrição do(s) item(nsL as respectivas quantidades. preços registrados e demais condições.

16.5. Será incluido na ata. sob a forma de anexo. o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aosdo licitante vencedor na sequência da classificação
do certame. excluídoo percentual referente à margem de preferência. quando o objeto não
atender aos requisitos “previstos no art. 3“ da Lei nº 8.666. de lª)93:

16.8. A(s) licitante(s) vencedorat'as) do certame deverão apresentar no ato de assinatura da Ata
de Registro de Préços os seguintes documentos:

a) Carteira nacional de habilitação, categoria no minimo “C”, para os motoristas e categoria
“C”, fl)” ou “E” para os operadores de máquinas, que prestação os serviços, conforme artigos
143, inciso III, e 144 da Lei Nº 9.503. de 23 de setembro de 1997;

b)_Ce—'_rtif1cadoode Registro e Licenciamento do veículo (caminhão) que prestará os serviços,
com o respectivo. seguro DPVAT devidarnente quitado.

e) Certificado de Registro e Licenciamento do equipamento (motoniveladora, escavadeira
hidráulica, retroescavadeira e pá ca rregadeira) que prestará os serviços, com os respectivos
impostos devidamente quitados. '

c.l) Caso o equipamento '(mntuniveladora, escavadeira hidráulica, retroescavadeira e pá
carregadeira) não possua documento de licenciamento, a Contratada deverá apresentar nota
fiscal ou outro documento hábil e legal que comprove a propriedade do respectivo bem,
devendo ser compatível com as características do equipamento, capaz de proceder a
identificação do mesmo.

3%
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d) Apólice-tie Seguro contra responsabilidade civil, danos corporais e materiais & passageiros
e a terceiros para todos os veículos e máquinas.

e) No caso do veículo ou máquina não ser de propriedade da licitante, esta deverá apresentar
Contrato(s) de locação ou comodato com outra(s) empresa(s), com testemunhas identificadas e
todas as assinaturas reconhecidas em cartório, com as especificações do veículo e/ou máquina.

0 No caso da empresa vencedora do certame, cuja manutenção e reparação das referidas
. máquinas e veiculos Fica sob sua responsabilidade, terá a necessidade e obrigatoriedade de

apresentar Licença Ambiental Simplificada, ou de Operação ou Regularização para a prestação
desse serviço.. As atividades de manutenção e recuperação de máquinas pesadas e caminhões.
que são consideradas indústrias de metalmecânica. estando inserida nas atividades de
"Reparação. retifica, lanternagem enim manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos
mecânicas diversos, inclusive motores automotivos, sem/com pintura por aspersão, incluindo
oficinas mecânicas da Instrução Normativa nº 001/2017 e nº 002/2017, devem ser atividades
licenciadas pelo município de Nova Venécia.

16.8.1 Em caso de substituição de tªeícúlor a Contratada ºbriga—se & intomtane remeter .a
Contratante os documentos acima referentes ao novo veículo a ser utilizado, bem como no caso
de substituição do motorista ou operador devera também encaminhar o documento nacional de
habilitação dos mesmos.

1632. Todos os documentos exigidos acima devem ser entregues em original ou cópia simples.

17. DO TERMO DE CONTRATO (lll INSTRUMEt ITO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação. em sendo realizada a contratação. será fl rmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2. () 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 Contatto/"Autorizaçâo). sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste tidital.

!

% 17.2.|_ Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
' assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente. a Administração poderá

encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicntária. mediante ct'nrespondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico. para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias. a contar da data do seu recebimento.
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17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado. por igual período. por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

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

I7.3.l. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se a relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei n" 8.666. de 1993:

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

16.3.3. & Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n" 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação e de 12 (doze.) meses prorrogável etnilbrtiie previsão
no instrumento contratual ou no 'l'errno de: Referência.

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

17.5.l. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SIC AF. este deverá proceder ao seu cadastramento. sem ônus.
antes da contratação.

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

l7.ó. Na assinatura do contrato. será exigida a comprªm-açao 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 comprºvar as condições de habilitação
consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato. a ,:deinistraçãn. sem prejuíyo da
aplicação das sanções das demais eorninações legais etibit eis a esse licitante. poderá convocar
outro licitante. respeitada a ordem de elassilieaçãti». para. após a comprovação dos requisitos
para habilitação. analisada a proposta e eventuais documentos complementares e. feita &
ttegoeiaçãrn assinar o contrato. '
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18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

IR.]. As regras acerca do rcajtmtztmcnto em sentido geral do vaior contratual são as
cstubciecidas no 'I'ermo de Referência. anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

tº.]. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência. anexo a este Edital.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante c da contratada são as estabelecidas no 'I ermo de Referência.anexo a este Edital. ' '
21. DO PAGAMEN'IT)

21.1 . As regras acerca do pagamento são as estabelecida»; no 'Ibrtno de Referência. anexo a esteEdital. ' '
22. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

22.1. (Ç'omctc infração administrativa nos termos da Lei n'" M.SZO. de 2002, o
iicitantoªudjttdittatário que:

22.I.l. não assinar o Contrato/Ata de Registro de Preços ou aceitarirºotirar o instrumento
equivalente. quando convocado dentro do prazo de validade da proposta:

22.1.2. apresentar documentação falso:

22.1. . deixar de entregar os documento:—; exigidos no ccrtamc:Lu

22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

23.1.5. não nutntiwr LI proposto:

22.1.6. incxccutur total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

33.11 cometer timido fiscal;

32.1.8. comportar-sc de modo inidôneo.

Wªv—'.

:'txcnidu Vitoria n" H? : Centro) Mmtr tentª-gia“ : t “Izi': 29830—000
't'uict'onc. (EMBTE—90114 i Ii—ntu_ii_:licitncatounmmcgpcittcantmbglgxmk um il'»,gttgtçin.93,543),Elf“
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22.2. As sanções do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva. em
pregão para registro de preços que. convocados. não honrarcm o compromisso assumido
in_iustilieadamente. nos termos do art. 40. 331" do Decreto nº i0.(l24. de 2019.

32.3. Considera—se eon'rportamento inidôneo. entre outros. a declaração falsa quanto as
condições de participação. quanto ao enquadramento como MF,/EPP ou o conluio entre os
licitantes., em qualquer momento da licitação. mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.4. () licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores licara sujeito. sem prejuízo da responsabilidade cit il e criminal. as seguintes sanções:

22.4_l. Advertência. por faltas leves. assimentendidas aquelas que não acarretem prejuizos
signilicativos ao objeto da contratação:

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

22.43. impedimento de licitar e contratar eom () Municipio, pelo prazo de até cinco anos:

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

22.5. A penalidade de multa pode ser aplicada eumulativamente com as demais sanções.

32.6. Se. durante o processo de aplicação de penalidade. houver indícios de prática de infração
adrninistrarim tipilicada pela Lei nº l?..846, de l“ 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 remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado. para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administratiw de Responsabilização — PAR.

32.7, A apuração e o julgamento das demais infrações- udministrutivus não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n“ 12.846. de lº
de agosto de 2013. seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.8. () processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a Administração

KZ/:(.)

A.“ unida Vitória. nª H? ') (“entra—j Noi-4 X'errúei'r-iÍS ] t'lzP: 29830410"
telefone: 1231 LNB-9004 : lI-nsnl: :itttueuou noxnxenctia_.cs.um.or| “':“anlUªv trt)gftc'iglttxcjsvgm.ly"
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Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica., com ou Sem a
participação de agente público.

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

22.10. A aplicação de qualquer das penalidades prerigtas realizar-sda em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada. observando-se o
procedimento previsto na Lei n“ 8.666. de. 1993. e subsidiariamente a Lei nº 9.784. de Wºº).

23.1 1 . A autoridade competente, na aplicação das sançoea. levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado a Administração.
observado o princípio da proporcionalidade. , ,

22.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22,13. As sanções por atos praticadosno decorrer da contratação estão previstas no 'l'ermo deReferência, ' '
23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva. os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta" do licitante mais hem classificado,

23.2. A apresentação de novas propoàtas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.

33.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor. estes Serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a Fase competitiva.

23.4' Esta ordem de classilicacão dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame “não assine a ata ou
tenha seu registro cance ado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892. de
Zill ?.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL “E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1 . Ate 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública. qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

a
.»Xvenida Vitoria. 1r'3-l7 ! (“entro i Nord “:'eneícíufl % i ( “IlP: NiMH-(HK)

Telefone: 13133 Vilª.—QQUI t Ii—mail. licitucao-u noungneciacs "miar % “A 313 __gsotír'. clearly» 31“.le
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24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica. pelo e—mail
lieitaeaor'ãinovaveneeiaeseov.hr, ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória. o“ 347. Centro. Nota
Venécia/ES, CEP: 29830-000.

24.3. Caberá ao(à) Pregoeirota), auxiliado pelos responsaseis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida & impugnação, será definida 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) Pregoeirota). até ()3 (três) dias úteis anteriores a data designada para abertura da sessão
pública. exclusivamente por meio eletrônico via internet. no endereço indicado neste Edital.

24.6. Ota) Pregoeirowl responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis.
contado da data de recebimento do pedido. e poderá requisitar subsidios formais aos
responsáveis pela elahoração do Edital e dos anexos.

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

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo a impugnação e medida excepcional e deverá ser
motivada pelo( a) Pregoeiro(at, nos autos do processo de licitação.

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão dit—'ulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a Administração.

25.1)AS DISPOSIÇÓES GERAIS

2.1. Da sessão pública do lª'regào divulgar—se—à Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada. a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente. no mesmo horário anteriormente estabelecido. desde que não
haja comunicação em contrário. pelotat 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) podera sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas. dos documentos e sua validade jurídica.
mediante despacho fundamentado. registrado em ata e acessível a todos. atribuindo-lhes
validade e eficácia para lins de habilitação e elassilicação.

RP,/28
Avenida Vitória. nª” 347 f ('e-nun ; Nota '»feneeia'liªa , t'lilª: 39830-000
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25.5. A homologação do resultado desta licitação não inmliearú direito à contratação.

35.6ª As normas diseiplinadorus da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados. desde que não comprometam o interesse da Administração. o
principio da isonomia. a finalidade ª a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será. em nenhum caso. responsável por esses custos. independentemenm
da condução ou do resultado do processo liettatório.

25.8. Nat contagem dos prazos estabelecidos neste líditul e seus anexos. cxeluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. so se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

25.9. () desentendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante. desde que seja possivel o aprmreitnmento do ato. observados os princípios da isonomia
e do interesse público. —
25. ! 0. Em caso de divergência entre disposições deste [Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo. prevalecerá os deste Edital.

Zill. () Edital está disponibilizado. na integra. nos endereços eletronieos
www.eomprnseovernamentalisuov.br e www.nmaveneeinesgovbr. e também poderá ser lido
e/ou obtido através do e-mnil lieitaezm:árnmw'avcnceiaesoonbr ou no endereço da Prefeitura
Municipal de Nova Venécia-"ES., situada na Avenida Vitor-iru n" 347. Centro. Novo Venécia/list
CEP: 29830—000, nos dias úteis. no horário de 08l100min às llhOOmin e das l3litlt1min às
IShOÚmin. mesmo endereço e período no qual os autos do processo othninistrntim
permanecerão com vista Banque-ada aos interessados.

25.13. lntegn—tm este Edital. para todos os lins e efeitos. os seguintes anexos:

25. l 2. l. Anexo 1: Termo de Referência:,

25122. Anexo ll: Modelo de Proposta de Preços:

23.113. Anexo lll: Minuta de Ata de Registro de Preços;

23.114. Anexo IV: Minuta de 'I'ermo de Contrato.

Nova Veneeiztfl'íS, lª) de abril de 3022

29/
, DEIBSON ZÃNETI VULPI

SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ICM SUBSTITUIÇAO
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_ANEXO I QO EDITAL
PREGAO ELETRONICO N" 015/2022

TERMO DE REFERÉNCIA

!. DO OBJ ETO

I.]. O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório. para
REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO. na forma ELETRONICA. para a futura
c eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
caminhões e máquinas pesadas, com motorista e operador., para prestar serviços de
manutenção das estradas vicinais e demais serviços realizados em todo interior e vias
urbanas do Município, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipalde Nova
Venécia—ES. conforme as condições. espeCiIicações c quantitativos descritos neste 'l'crmo deReferência. ' «
1.3. Deverão ser rigorosamente atendidas; às especiiicaçõcs e quantitativos constantes da tabela
abaixo e observados os esclarecimentos constantes deste. Termo de Referência:

; . ' » - VALOR “ªº“pa IDENTIFICAÇAO QIJANT. QiJANT. UNID DESCRIÇAOI MÁXIMO TOTAL
: CATMAT MINIMA MAXIMA ' ESPECIFICACAO ACEITÁVEL MAXIMO, ' ACEITAVEL

Mofoniveíadora:
Motonivclndora. articulada.
motor minimo 06 cilindros
com potência minima de. 170a » . _ ln. rivcr traseiro. eso “, à _ .

| 25089 3.400 830" Hora oIieraciIWIuilminimodeII—IIIIUU 405.00 “332330000
kg“ ano mínimo de
fabricação de ZUIO.
Quantidade
minimaf'máquina: 07. com
operador.
Escavadeira hidráulica de
esteira:
“II-lscavadcim hidráulico de
esteira. motor 06 ciiindros
turbinado com polência.. mínima de 570 h . )cso '“ .

2 25089 4'400 (3.700 HUM opcracional mmiano [de 393.00 Z'MÓ'JOU'OU
33.000kg. caçamba com
capacidade minima de limª.
profundidade dc escavação
minima de (afim. ano minimo

“de fabricação 2012.Quantidade |
m.:nidu Vitoria. n*“ 3 'I? ! (“cnlro | Nom Vcncciaªi $i i L'lâl“: 20.830—0410 .

TclciimcÁZ—f) ÁTSZJJÍIILI ; li—mztil: liciliu'ao'rl PMWiIHÉIILÇL'IíLÇbªH-.I'Wl'a “ “ 35111); 'o Oª—iª-ª-E'*,;—f"I,—I“ &/
.
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"OUA VENÉCIA

ESFyTO

(.n:
É

]

mínima/máquina: 03, com
opcradur.

25089

Pá carregadeira:
Pá Cªrregadeira articulada.
motor minimo ()(; cilindros
turbinado cºm potência
minima de 130 hp, peso
operacional mínimo de 297.20
I2.Ut'JUk-__r. aim minima de
fabricação de 20! 2.
Quantidade
minimafmáquina: UI. com
operadºr.,

l ()() 500 | Ioru 148.60030

25089

Retroescavadeira:

,Rermcscuvudeira. cabine '
fechada, ur mudiciunado.
transmitam» .sincmnizada de
[14 xclucidudcs a frente e 04 a

ré. traçâa 4x4. motor mínimo
de 04 cilindros e mínimo de
85HP. caçamba dianteira de 180.60
minima imª. caçamba lrascira
de minimo O_Zºnií ano

2.000 ' 41.700 Hora

mínima de fabricação de
Zºll.

Quantidade
III íuim u/mziquina: 03, com
operador.

89 i . DUDU

25089

Veículos fcaminhões:
Caminhão caçamba truck de
capacidade de no minimo 14 a
i6 mª (metms CÚhiCDSL molar

4.400 7.200 Hora 6 cilindrosa com poti—ncia
minima de 240 cv. aim
minimo de fabricaçãº 20l 2.
Quantidade
minima/veicula: Ub. cum
motorista.

i(i4.0()
E . | 80110000

35089

Vl-icuius lmuninllões:
Cniiiinhãn pipa toca cam
capacidade de no minimo
8.000 iitms. maior 4 cilindros
com potência mínima de “38.40
i70cv. cum' bico de pum
iruscim, cluwcim lraacim.
bicos de pulo para as dmg
iniciais do caminhão. canhão '

3.900 4.700 Hora 93148000

Avenida Vitória. 11 117 i (' cnlm i Num VCHL'L'idi S ( [ lª: 39. 830- um»
Iciciunc: (37) 3753- lit.-M [ -mui|: JL“'l_L_i—'..'_L_ll!(_f liiiizixcnccm. Cn cm.. hri Ui
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superior. munguciru com; platallirmu pura SCI'VÍÇD móvel] com a mangueira. auto: carrcgzivcl. ann minimo de
fabricação 29l2.
Quantidade
minima/veiculo: 02, com

] motorista.
VALOR TOTAL 9.302.900,00

. l.2.l. Estimativas de consumo individualizadas. do Órgão gerenciador c úrgãds') e cntidadets)
partici pantet s ):

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Agricultura
QUANT. QUANT.

ITEM DESCRIÇAO/ESPECIFILAÇAO UNID. MÍNIMA MÁXIMA
Motoniveladora:
Molunivcladora. articulada. motor minimo (lóvcilindros com

[ potência minima de [70 hp; rippcr traseiro. peso operacional Hora LOGO 6.000
mínimo de 14.000 kg, ano minimo de fabricação de 20“).
Quantidade mininmfma'quina: 06, com operádor.
Escavadeira hidráulica de esteira: ' _
Escavadeira hidráulica de esteira. motºr 06 cilindros turbinado

com pnténcia mínima de I7O hp. peso operacional minimo dc Hura” 23.0(lilkg. caçamba com capacidade minimu de Limª. 500 2.000
, profundidade de escuraçãu minima de (mimi ano minimo de

fabricação 2012.
Quantidade minima/máquina: (ll, com operador.

. Pá carregadeira:
Pá carregadeira. aniculnda. motor minimo 06 cilindros H“ . ª . , . , . (ir-i..» turbinado com potencia mininin dc I_ail hp. peso npcracmnzil ' 100 500
minimo de l3.(100kg. ana minimo de fabricação de 2012.
Quantidade minima/máquina: (II, com operador.
Retroescavadeira:
Retrocscavadeira. cabine fechada. ar cnndicinnudu.
tranSmissão sincronizada de 04 velocidades & frente e 04 a ré.

4 tração 4x4. motor minimo de ()4 cilindros e minimo de SSI-IP. Hora Still 2.000
caçamba dianteirade minimo imª. caçamba traseira de. minima
Giºm“. ann minimn de fabricação de mu.
Quantidmlr minimannáquina: (32. mm npcrnrlnr.
Veiculos !raminhões: '
Caminhão caçamba truck de capacidade de ndrmínimu 14 a in Hora:» mª (menus cúbicos.). motor 6 cilindros com potência minima 500 2.500
de 240 cv. ano míninm de fabricação 2012. ' '
Quantidade minima/wiculoz 03, com motorista.
Veículos !caminhões: '

6 Caminhão pipa toco com capacidade: de nu minimo 8.000 litros. Hara Stltl ' 2.000
motor 4 cilindros can: potência minima de l'iDCt. com: hicn dc

.M'criidn Vitória. nª 347 ? ('cnlrn i Num 'iªcndciusl-N i (“[-'.Iª: 29830—000
"l'rlcl'uuct (37; 3753-9nni rum-dn: li . '
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paio traseiro. chuveiro tlaseiro. bicos de pato para as duas !
laterais do caminhão. canhão superior. mangucira com
plataforma para serviço móvel com a mangueira. auto
carregável. ano minimo de fabricação 2012.
Quantidade minima/veiculo: UI. com motorista.

Órgão Participante: Sccrelaria Municipal dc ( "was 9 dos Transpories. , - “ < 1 - QUANT. QUANT.
ITEM DESCRICAO/ESPECIHCAÇAÚ UNID. MÍNIMA MÁXIMA

Motoniveladora:
Moloniveladora. aniculada. molor minimo ()() cilindros com

I potência mínima de l?() hp, ripper traseiro. peso operacional Hora 2.400 2.709
minimo de M.OOO kg, ano mínimo de fabricação de 20").
Quantidade minima/maquina: 01. com operador.
Escavadeira hidráulica de esteira: *
Escavadeira hidráulico de esteira. motor 06 cilindros turbinado

com potência mínima de l70 hp. peso operacional minimo de Hora2 23.000kg, caçamba com capacidade minima dª: LSmª. ' 1.400 2.700
profundidade de escavação mínima de o,.Sm, ano mínimo de
fabricação 20I2.
Quantidade mínimafmáquina: 01. com opprador.,
Rclroescavadcira: . ._ _ , .. , .
Relroescavadeira. cabine fechada. . ar condicionado.
transmissão sincronizada de 04 velocidades. a frente e ()-l a ré.

4 tração 4x4. motor minimo de 04 cilindros e minimo de Minª. Hora 2.400 2.709
caçamba dianteiro de minimo imª. caçamba traseira de minimo
0:39:11". ano mínimo de fabricação de 2012.

Quantidade minima/máquina: (li, com, operador.
Veiculos lcamínhõcs: '
Caminhão caçamba truck de capacidade de no minimo H a lo Hora -5 m'ª (mc-[ros cúbicos). motor 6 cilindros com potência mínima “2.400 2,7%
dc 240 cv. ano minimo de fabricação ZOIZ.
Quantidade mínima/veiculo: (1,2, com motorisla.
Veículos ica m in hõcs:

Caminhão pipa toco com capacidade de no mínimo 8.0001iiros.
motor 4 cilindros com potência minima dc l70cv. com: bico de

(, pato traseiro, chaveiro traseiro. bicos de pato para-as duas Hora 2.400 2.70"
laterais do cannnhaoi canhao superior. mangueira com
plataforma para serviço móvel com a mangueira, auto
carrcgàvcl. ano minimo de fabricação 2012.
Quantidade miuimn/vciculn: lll. com motorista,

Órgão Participante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente* - , ,. ' - QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIÇAOJEhPEClFICAÇAO UNID. MÍNIMA MÁXIMA: WMM . . """" 1.500 2.000hscavadeira hidraulica de esteira. motor 06 cilindros

33
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DEPARTAM ENTO DE LICITACAO E COMPRAS

turbinado com potência minimo de 170 hp, peso
operacional mínimo de 33,000kg. caçamba com
capacidade mínima de limª. profundidade de escavação
mínima de 65:11. ano mínimo de fabricação 20I2.
Quantidade mínilnamiáquina: [II. com operador.
Veiculos Aram in hõcs:

Caminhão caçamba lruck de capacidade de no minimo H
3 & ló m3 (metros cúbicos). motor 6 cilindros com potência Hora 1.500 2.000

mínima de 340 cv, ano minimo de fabricação 2012.
Quan—lidade minima/veiculo: [II. com motorista.

1.3. Com fundamento no inoiso III do artigo 49 da Lei Complementar 123/2006 entendemos
que não deve ser estabelecida, neste certame, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para a
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, para os itens 01, 02, 03, 04, 05 e
06, em função das seguintes razões:

a) exigência de melhor aproveitamento dosgrecúrSOS financeiros disponíveis, dadas as vantagens
advindas da economia de escala gerada pela Contratação e adjudicação dos bens em conjuntos
Assim sendo, quanto maior o quantitativo lieitado para o item, menor poderá ser o custo do
produto. já que em aquisiçoes e compras em maiores quantidades normalmente são obtidos
descontos substanciais gerando benefícios à Administraçao.

b):_atendimento so'-principio da eficiência, alçado à condição de princípio da Administração
Pública pela Emenda Constitucional nº 19/1998, em razão do qual deve-se objetivar sempre
maior qualidade e economicidade dos atos“ e procedimentos administrativos, de modo a
melhorar, a relação custo/benefício nos trabalho—sexoamados no órgão público;

c) aioance do objeto com râcionalidade administrativa, o que implica na necessidade de medição

dos Custos administrativos envolvidos no processo de obtenção dos bens pretendidos Nesse
sentido,a subdiwsào do objeto poderia gerar distorções diversas como maior número de
contratos e/ou atas de registro de preços & 'adminislrar ou contratação de bens com
marcaslmodelos diferentes o que diflCultaria por exemplo & HSGàlização da contràtação.

1.6. () prazo de vigência do um de registro de preços soro de 12 (doze] meses comodos du sua
publicação no Diário Oficial,

i.7. () prazo de vigência: riu contratação e de 12 (doze) meses contados a partir da ussirmlura do
contrato prorrogável na forma do art. 57. é iº. da Lei nº 8.666/93.

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

.ªu ainda Vilúrm. n" 347 L'cníro' Nom Valli-cias??? .* ( LP: 3933“ UUU
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&) Carteira nacional de habilitação, categoria no minimo C'. para os motoristas e categoria
“C“. “D” ou “E” para os operadores de máquinas, que prestaçâo os serviços, conforme artigos
143, incisolllie 144 da Lei Nº 9.503, de 23 de. setembro de 1997;

b) Certificado-«de Registro e Licenciamento do veículo (caminhão) que prestará os serviços,
com o respectivo seguro DPVAT devidamenteíqunado.

e) Certificado de Registro e Licenciamento do equipamento (motoniveladora, escavadeira
hidráulica, retroescavadeira e pá earregadeira) que prestará os serviços. com os respectivos
impostos devidamente quitados.

c. 1) Caso o equipamento (motoniveladora, egeavadeira hidráulica, retroescavadeira e pá
carregadeira) não possua; documento de licenciamento a Contratada deverá apresentar neta
fiscaiígíou outro; jdocumento hábil e xega: .que comprove a propriedade do respectivo bem,
devendo ser compatível com as caracteristicas do equipamento, capaz de , proceder.; a
identificação do mesmo.

61) Apólice de Segurd contra responsabilidadecitfi—l, danos corporais e materiais & passageiros
e a terceiros para todos os veículos e' máquinas.

e) No oas—o do veículo ou máquina não ser de propriedade da licitante, esta deverá apresentar
Contato(s) de locação ou comodato com outra(s) empresa(s), com testemmihas identificadas e
todas as assinamras reconhecidas em canário, com as especificações do veículo eloa máquina.

ieipio de; Nova Venécia.ilwmiªâ pelº .. .,

1.8.1 Em caso de substituição de veículo. a Contratada obriga—se a informar e remeter a
Contratante os documentos acima referentes ao novo veículo a ser utilizado,, bem como no caso

de substituição do motorista ou operador deverá também encaminhar o documento nacional de
habilitação dos, mesmos.

At unida Vitorio. n" 347 i ('cnlrn . Num VCIIÓÇÍJPI'R E ("l-J): 29 RSU-Ulm
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,. ., _ . oeumentos exrgrdos actina devem ser entregues em original ou cópia simples.
MOSTRAS

2.|. Não se aplica

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento 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 pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4. DA JUSTIFICATIV A E OBJETIVO DA CONTRATÍAC ÃO

4.1. A contratação de empresa para prestação de Serviços de locação de veículos e máquinas
pesadas objetiva atender a demanda operacional das Secretarias Municipais da Prefeitura
Municipal de Nova Venécia—ES. Os servi-ços deverão coutemplar a abertura, desobstrução e/ou
recuperação de pontos críticos em estradas vicinais proporcionando melhores condições de
tráfego principalmente para a população rurale demais mais demandas do interior do
município; auxiliará também na conservação e modernização de ruas e estradas das vias
urbanas, nas obras de pavimentação e conservação destas vias alem da manutenção do esgoto
recolhimento do lixo caseiro. recolhimento de resíduos sólidos; será possível. ainda, executar
ações de limpeza das áreas públicas, atividades na Usina de Triagem. ações de poda. corte de
árvores remoção de' galhos. visando o desenvolvimento e a excelência da prestação de serviços
da Prefeitura Municipal de Nova Venécia.

. 4.2. Tal contratação se faz necessária para auxiliar os serviços das Secretarias Municipais daPrefeitura de Nova Venécia. que não tem condições atualmente de atender a demanda de
serviços de melhorias. nas vias urbanas e ruais. As várias demandas de serviços e atividade faz
com que os quantitativos de máquinas e veículos não suporte as demandas da Prefeitura
Municipal. sendo necessário oacrescimo para a realização de suas tarefas precipuas no
atendimento aos munícipes de Nova Venécia/ES.

4.3 .Considcrando a ncce ssidade de abertura reaberturae emanutenção das estradas urbanase
rurais e divelsos outros serviços no territorio municipal. que selão necessariamente utilizados

veículos e maquinários peSados tica devidamente justiticado a necessidade de locação de horas
de veículos e máquinas pesadas para serem utilizados nas atividades da Prefeitura Municipal. de Nova Vcnocia.
4.4. Ressaltamos. ainda; que a última contratação de empresa especializada nos serviços de
locação de caminhões e máquinas pesadas pelo Município ocorreu no ano de 2018 através do
Pregão Presencial nD 01 12018. estando os valores defasados.
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4.5. () quantitativo foi estimado levando em consideração as demandas das Secretarias
Municipais de Agricultura. Meio Ambiente e de ('.)b—ras e Transportes associados ao consumo
do ano de 2021 foram os fatores de referência para & e5ti1natit=n das quantidades.

4.6. A Administração não estará obrigada a contratar os quantitativos dispostos neste 'l'ermo de
Referência. devendo contratar os serviços, de acordo com o sua necessidade. As quantidades
previstas no presente Termo de Referência são estimativas máximas, para o período da
assinatura da ata., e & .flidministração se reserva o direito de contratar em cada item., quantitativo

. que julgar necessário. podendo ser parcial. integral ou abster—se de contratar algum itemespecificado.

4.4. 05 sen'iços que não lorem contratados imediatamente ticorão registrados em AFA para
suprir qualquer eventualidade. quando necessário.

5. DA DESCRIÇÃO DA sochÃo

5. l . A descrição da solução como um toda encontra—se pormenorizada em Topico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares. apêndice deste Termo de Relierência.

6. DA CLASSIFICA'CÃO'DOS SERVICOÉ COMUNS

6.1. Os serviços a serem adquiridos para fins e efeitos do art. |“. da Lei nº 10.520, de 2002 e
art. 3º, inciso I! do Decreto Federal nº 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 especificações usuais no mercado.
ll , -
ª 7. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITACAO

7.l. Priorizamos pela realização de licitação. na modalidade Pregão Eletrônico. para Registro
de Preços. haja vista que a contratação solicitada se enquadra nas hipóteses do url. 3º. inciso IV
do Decreto lºederal n“ 7.892, de 20l3. visto a dificuldade de se definir o quantitativo ideal a ser
adquirido. e sendo possível surgirem necessidades de pedidos posteriores. Considerando o
grande demanda de utilização desses serviços e ao mesmo tempo a necessidade de controle e
racionalização do gasto público. o Registro de Preços apresenta—se como ferramenta
comprovadnntente eticiente na.: busca por melhore.—, preços. mantendo—os registrados para uma
futura e eventual contratação conliirme a necessidade e disponibilidade de recursos
orçamentários. A presente contrataçao 'cII'IIOlda-SÇ, ainda, no previsto no art. 3“. incisos I (: Il. do
citado Decreto. pois os seri-lens serão contratados ao longo do ano,. de [biºma parcelada e de
acordo com a demanda necessaria. Alem disso. a participação na pressente licitação foi
oponunizadu a todos os órgãos da Administração Municipolt contando com várias unidades
participantes. ampliando signilicativamente o atendimento aos interessados. Portanto. a

At enirizi Vitoria. n" 347 ("entro & Ninar Venécia 115 l ('líl): É?).SÉIMIUÚ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇ'AO
DEPA RTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

presente licitação encontra respaldo também no disposto no artigo 3". inciso H] do Decreto
7.892, de 20l3.

7.2, Ademais. tendo em vista a impossibilidade de precisar o quantitativo & 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 licitatorio.

7.3. A divulgação de. Intenção de Registro de Preços (JRP) sera dispensada nos termos do art.
ªlº, &“ lª do“ Decreto Federal nº 7.892. de 3013. haja x'tsta que a utilização destas maquinas e
veículos ( motoniveladora. escavadeira hidraulica. retroeseawadeira. pá earregadeira. caminhão
caçamba truck e caminhão pipa) são fundamentais para o desenvolvimentos das atividades das
Secretaria Municipais de Agricultura. Obras e Transportes e Meio Ambiente. haja vista que as
mesmas não possuem maquinário sulicicnte para atender a demanda.

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1. O critério dejulgamento sera o de menor preço, representado pelo MENOR PREÇO POR
ITEM. desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital eseus anexos. ' '
8.2. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a analise da proposta de preços
e dos documentos de habilitação. atendidas às exigências do Edital. houver olertado o menor
preço para o fornecimento do objeto da licitação.

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

9. DOS PRAZOS E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 72 (setenta e duas) horas. após comunicação da
Secretaria requisitante que solicitará a prestação do sertico a ser executado de acordo com a
demanda da Secretaria.

9.1.1 . As Secretarias requisitantes são:

Secretaria de Agricullurn: localizada na Rua .luaquiiri Daher Rocha. [10 1.293. Bairro
São lªraneiseoº—rNot'a Venécia.——'IÉS, sendo recebidos de segunda a sexta-feira. no horário
de ()8hUUmin às l lht'mtnin e de l_"thOmin as I?lttlttmin.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: localizada na Rua Joaquim Daher Rocha.
a" 1293. Bairro São Francisco —— Nova Venécia/IE.. sendo recebidos de segunda a sexta—
feira. no horário de OShUOmin às ] lhOOmin e de IBhDOmin às l7ht)(lmin.

.“ cuida Vitória. nª 347 % L'cntruª Not.: Venécia FS i CEP: 29 EDU—UHU
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Municipio de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA M UNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

- Secretaria Municipal de Obras, dos Transportes e de Urbanismo: localizada na Rua
Colatina. n*" 335. (Ícntro -— Nova Venéciw'liã no horário de OShOOmin às lthOmin e
de l3hOOmin às l7h(,)(')min.

9.2. O ano de tabricação datos) máquina(s) motoniwladora(s) não poderámot ser inferior a 2010.

9.3. O ano de fabricação da(s) máquina(s) escavadeira hidráulica de esteira. pa carregadeira.
retroescavadeira não poderáião ) ser inferior a 2013.

9.4. O ano de fabricação do(s) veiculo(s) caminhão caçamba truck e caminhão pipa toco não
poderátão) ser inferior a 2012.

9.5. Ats) maquina—[s) c o(s) caminhãomes) dcvcrátão) ter seguro contra danos a terceiros econtra furto ou roubo. * -
9.6. A vigilância da(s) máquina(s). veículo(s). operadortes) e motorista(s) .lica(m) a cargo daContratada. ' "
9.7. M's) máquina(s) que transitarámo) em vias públicas (pá Cªrregadeira. retroescavadeira.
escavadeira hidráulica e motoniveladora) deverát'ão') estar devidamente habilitadats) as normas
e leis de trânsito. regulamentada pelo Denatran e Detran:

9.8. A manutenção do(s) vciculusts) e máquina(s) correrátào) por conta da Contratada.
inclusive substituição de pecas. pneus e acessórios. oficina. etc.

9.9. ()(5) operadortes) e mutorista(sj. será(ão) por conta da contratada. cabendo a mesma a
responsabilidade do transporte dos funcionários. do combustível. da alimentação e demais
necessidades que se fizerem necessárias a realização dos serviços. sem qualquer ônus adicional
para a municipalidade,

9.9.1 . O(s) operadon'es) e/ou condutor(es) dos veículo:-;(s)/máquina(s). que não demonstrar(em)
aptidão e conhecimentos dos serviços a serem executados. cleverátão) ser substituido(s)
imediatamente. sob pena, de ocasionar aplicação de penalidades ou até. uma rescisão contratual

9.9.2. O(s) operador(es,).ª'condutortes) receberátão) orientações da Secretaria requisitante. onde
o(s) mcsmots) desenmlvcràtão) suas atividades. Qualqucr desobediência por parte do(s)
opcradortesycondutortes). que venha causar prejuízo ou danos 11 (“UNI RATAN'Hi ou
terceiros. será motivo para penalidades.

9.10. Nos casos de Falha mecânica. eventos l'omiitos. manutenção corretiva e preventiva. a
Contratada lica obrigada a substituir imediatamente o(s) vciculot s) e:”ou máquina(s) por outro(s)
na(s) mesma(s) característicats) e condicãomcs) conlraiadnt s).

Axcnidn Vitória. 11" 347 ] ('cnlro l Nom VcnccizullH l ('I-il“: 29830-000
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Municipio de Nova Venécia — Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPALDE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICI'I'AÇAU E COMPRAS

9.1 ]. O(s) veículots) e máquinutei galo poderátão) ser solicitadots) para revisão ou manutenção
preventiva sem comunicação prévia de. 48 (quarenta e oito) horas. por escrito a Secretaria
requisitante.

9.12. O(s) Veículots) e/ou Múquinats). para sert'em) eontratadots). deverátão) ser aceito pela
Secretaria requisitante que. através de sua área de manutenção. procederá a uma inspeção
técnica.

. 9.13. A(s) manutençâotões) do(s) Veículots) e/ou Máquinats) será(ão) por conta da Contratada.sendo que! caso necessário. a cada 15 (quinze) dias poderá sofrer parada para manutenção
preventiva no linul de semana (Sábado e domingo).

9.14. Ots) Veiculots) e/ou Máquinats) deverá(ãol conter segundo suas euroeterístieas e em
perfeito funcionamento: hodômetro. ltorímetroe tampa do tanque de combustivel com chave.

9.15. Em caso de manutenção corretiva e Secretaria requisitante aceitará. como paralisação
normal. as primeiras 48 (quarenta e oito) horas úteis. Paralisações acima serão descontadas.

(Mó. Se a qualidade dots.) veículots) e Máquina“) loendo(s) não eorrespondertem) às
especificações solicitadas. este(s) seráião) devolvidots) e a empresa será notiiicada. aplicando-
se as penalidades cabíveis.

9.17. () transporte da(s) Máquino(s)f'Veieulo(;s) ate o local Solicitando pela (”ONTRATANTE e
de responsabilidade da (”,(")N'IRATADA e, para efeito de pagmnento. Só serão computadas as
horas efetivmnente trabalhadas.

(MS. A partir da solicitação do veículo/máquina pelo ('()N'l'RA'l ANTE, a CONTRATADA
terá o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para at dixponibilização do item solicitado
no local indicado pela CONTRA'IÚ-XNTE.

9.19. () valor unitário das horas que por ventura lorem tm'nulhndns aos sábados. domingos e
feriados não sofrerá nenhum tipo de acréscimo. sendo. portanto. unico.

9.20. Corre-rão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete. tributos.
encargos trabalhistas e previdenciários. manutençâo. combustiveis. decorrentes da locação dos

! VCÍCUÍUS e nuiquinuzs.

9.21. Os serviços serão recebidos prcwisoriuntente no prazo de 03 (três) dias úteis. pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalizztção da Ata de Registro de Preços. para efeito de
posterior verificação de sua eontormidade com as espeeilieateoes constantes neste Termo de
Referência e na pmposta.

40
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9.22. Os veículos/máquinas poderão ser rejeitados. no todo ou em parte. quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Retbrência e na proposta. devendo os
veiculos/máquinas serem substituidos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
notificação da Contratada. as suas custas. sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.23. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados
do recebimento provisório. após zt veritieação da qualidade e quantidade dos serviços e
consequente aceitação mediante termo ciratnstanciado.

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

9.24. O recebimento provisório ou detinitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços.

9.25. No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o cumprimento
do referido prazo de entrega- a (É'rmtratacla deverá comunicar por escrito :. Secretaria
chuisitante tal ocorrencia. indieandotr data em que efetivar-a a entrega. não podendo o
adiamento ser superior a 48 (quarenta e. oito) huras.

9.26. A eventual reprovação dos serviços. em qualquer fase de sua entrega. não eximirá o
Contratante da aplicação das multas a que está sujeita a Contratada.

9.27. A Contratada não tica exonerada de suas responsattrilitladcs por vícios que tenham *a ser
observados apos o recebimento dos serviços. nos termos do Código Civil. observadas as
disposições deste Termo de Referência e do Edital.

9.2.8. Correrâo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem. seguros. transporte.
frete.. tributos. encargos trabalhistas e previdenciários. decorrentes do fornecimento e entrega
dos serviços.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da Contratante:

lt). 1 .i . receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos:

“1.1.3. veritiear minuciosamcnte. no prazo lixado. a Contormidade dos bens recebidos
provisoriamente com as espcciticações constantes do litiital e da proposta. para tins de aceitação
e recebimento detinitivo:
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10.l.3. comunicar & Contratada., por escrito. sobre imperfeições. folhas ou irregularidades
vcrilicadas no objeto thrnecido. para que seja substituido. reparado ou corrigido;

lºl—l. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada. atraves de
comissão/servidor especielmentc designado:

10.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondem“ ao fornecimento do objeto.
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos:

10.2. AAdministrucâo não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratada
com terceiros. ainda que vinculados à 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 subordinados.

".DAS(HHUGACÓESDACONTRATADA

ti.]. A Contratada deve cumprir todos as obrigações constantes no Edital. seus anexos e sua
proposta., assumindo como exclusivamente seus os risco;—; e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução doobieto e. ainda: ' '

ll.l.l. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições“ conforme especilicaçõcs. prazo e
local constantes no Termo de Referência e seus anexos. acompanhado da, respectiva nota fiscal.
na qual constarão as indicações referentes a: nutre-u. fabric-ame e modelo:

I 1.1.2. rcsponsabilimr—se pelos vícios e danos decorrentes do objeto. de acordo com os artigos
12. 13 e l? a 27. do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n" 8078, de 1990);

ll.l.3. substituir, reparar ou corrigir. às suas expensas. no prazo lixado neste Termo de
Referência. o ohjcto com avarias ou defeitos:

] 1,1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 34 (vinte e quatro) horas que antecede o
data da entrega. os motivos que impossibilitem o cumpri mento do prazo previsto. com a devida
comprovação:

11.1.5. manter. durante todo a execução da Ata de Registro Lil.“ Preços. em compatibilidade com
as obrigações assumidas. todos as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

ll.l_6. indicar preposto para representa—la durante u execução da Ata de Registro de Preços.

D.DASUBCONTRATAÇÃO
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12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

13. DA ALTERAÇÃO sua.] ETIVA

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

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo (..“ontratante, por intermédio das
Secretarias Municipais de Agricultura, Meio Ambiente e de Obras e dos Transportes,
deste Município. de forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações. prazo. proposta e
condições deste Termo de Referência e do Edital licitatório.

l4.2. Nos termos do art. 67 Lei n“ 8.666, de 1993. será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos rbens. anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

14.3. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e tiscalizaçfto da execução da Ata de Registro
de Preços os servidores. designados petas Secretarias para esta finalidade:

— Secretaria Municipal de Agricultura:

— TITULAR SUPLENTE
SERVIDOR ' Dcibson Aaneti Vulpi Welington de Amorim

Nº MATRÍCULA 74953 ' 75863
CARGO Motorista Operador de Máquinas

VÍNCULO ',_tªêfêitjyg_'__m_siii,, _ Efetivº *

- Secretaria Municipal de Obras e dos Transportes:

TITULAR SU PL ENTE
SERVIDOR Diogo Vieira da Silva Fernanda Ferreira
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Nº MATRÍCULA 77530 ª 77482
CARGO Chefe do DiYiSãº'de Serviços. Chefe do Se)tor de (ªtendimento àGerulo l opulaçao

VÍNCULO C'omissionado ('omissionado

— Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

- TITULAR SUPLENTE
SERVIDOR Cristiano Rodrigues Lopes Bruno Ribeiro Belmiro

Nº MATRÍCULA 74938 78349
CARGO Motorista Motorista

VÍNCULO ' Efetivo ( . Designação Temporário

14.4 O(s) scrvidodcs) rcsponsávcltio) pelo neon]panhnmcnto e Fiscalização da execução do A(ta
de Registro de Preços será(ão) nomeado(s) atrax és de Portaria expedida pelo Gabinete do
Preteito.

l—'l.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada. inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade. ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redihitorios e. na ocorrência desta. não implica em
coirespmisubilida de da Adminiotrnção ou de seus age nt cs e prepostos. de conlormidode com o
art. 70 da Lei n“ 8.666. de 1993.

l4.6. () representante da Administração anotará em registro próprio todos as ocorrências
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços. indicando dia. mês e ano. bem como
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos. determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

15. DO PAGAMENTO

5.l () pagamento será realizado no prazo má.-ximo de ate ”ali (trinta) dias contados & paitir do
ec chimento da Nota linear! ou [altura. ulrmcs de ordem bancúiia pula credito em banco
Lc"ªcn ccontu corrente indicados pelo ( ontratodo.

i

|
(

»...

15.1 I Os pagamentos (if. ª'coiremes de despesas enim, xulo res não ultrapassem o limite de que.
trata o inciso II do art. 24 do i ei 8. 666. de 1903 dever rão ser efetuados no prazo de até) (cinco)
dias úteis. contados da data da apresentação da Nota fiscal. nos termos do art. 5“. à? 3ª“ . da Lei
n“ 8.666. de 1993.
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15. 2 .Consideta—sc ocorrido o recebimento da nota ttseal ou ratura no momento em que o orgão
contratante atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

15.3 A Nota Fiscal ou l'atura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal constatada por meio de consulta on— —iine ao SICAÍ ou na impossibilidade
deb acesso ao referido Sistema. mediante consulta aos sitios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666. de 1993.

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota lªiseal ou dos documentos pertinentes a
contratação. ou. ainda. circunstância que impeça a liquidação da despesa. como. por exemplo,
obrigação financeira pendente. decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese. o prazo para pagamento iniciar—sofá após ,a comprovação da regularização da situação.,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante,

15 5 Será considerada data do pagamento odia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento. , _
15. 6. Antes de cada pagamento à Coutiatada será realizada consulta ao SIC A1 para *. erihear a
manutenção das condições de habilitação exigidas no ] ditai.

IS. 7 Constatando-se. junto ao SIC'vliF a situação de irregularidade da Contratada sera
ptoudcnciadasuanotilrcaçao por escrito. paraque no prazo dc tcrneojdias uteis regularize
sua situação ou, no mesmo prazo. apresente sua detesa. O prazo poderá ser prorrogado uma
vez- por igual período. a critério da Contratante.

15.8. Previamente a emissão de nota de. empenho e a cada pagamento. a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF 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. 2“). da instrução
Normativa nn 3. de 26 de abril de 2018.

liª). Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente. a Contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela iiseaiizaçâo da regularidade fiscal quanto a
inadimplência da Contratada. bem como qitanto a existência de pagamento a ser efetuado para
que sejam aeioriadoa os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

15.10. Persistindo a irregularidade. a Contratante det—era adotar as medidas necessárias a
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente. assegurada a
Contratada a ampla defesa.
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15.1 ]. Havendo & efetiva 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 SICAlª'.

15.1 1.1. Será rescindido a Ata de Registro de Preços em execução com a Contratada
inadimplente no SICAF. salvo por motit o de economicidade. segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância. devidamente justilieado. em qualquer caso. pela máxima
autoridade da Contratante.

15.12. Quando do pagamento. será efetuada a retenção tributaria prevista na legislação aplicável.

15.111. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional. nos termos da Lei
Complementar nº 1234 de 2006. não sofrerá a retenção tributaria quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regi'me._No entanto. o pagamento tieará condicionado a
apresentação de comprovação, por meio dedocritnento olicial. de que faz jus ao tratamento
tributário tarot-tecido previsto na referida Lei Complementar.

15.13. Nos casos de etentuais atrasos de pagamento. desde que a Contratada não tenha
concorrido. de alguma forma,,para tanto; ticaeomeneionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante. entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela. é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = 1 x N )( Vit sendo:

EM = Encargos moratórios:
N : 'Nlúmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP : Valor da parcela a ser paga,
! : Índice de compensação Financeira = O_Útltllti438. assim apurado:

! : (')—00016438
'l'X : Percentual da taxa anual — (iº/Eits; (TX) [: tó/ IGU 365

to. na REVISÃO DE PREÇOS

16,1 . Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados um mercado ou de fato que eleve n custo do objeto registrado, cabendo ft
Administraçâo promover as negociaçoesjunto ao(s) fornece—clones).

lol Quando o preço registrado tornar—se superior ao preço praticado no mercado por motivo
supera—'eniente. a Administração convocará o(s) tornecedortes) para negociartem) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
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16.3. () thmeeedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade.

16.3,1 . A ordem de classi licaçâo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará & classificação original.

16.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

16.4.l. liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso a comunicação ocorra antes do
pedido de lbmecimemm e sem aplicação da penalidade se continuada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados: e

lo.-4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

“3.5. Não havendo exito nas negociações. o orgão gerenciador deverá procederá revogação da
ala de registro de preços. adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa. .

17. DO REAJUSTE

17. |. OS preços são lixos e irreoiustmeis no prazo de um amo contado da data limite para a
apresentação das propostas.

I 7.1.1 . Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do contratada. os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano. aplicando—se o índice
IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas apos a ocorrência do
anualidade.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro“ o interregno minimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

l7.3. No caso de atraso ou não diwlgação do índice de reajustamento. o CONTRATANTE
pagará a C(,)N'I“RATADA a importância calculada pela ultima x—ariação conhecida., liquidando
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fico a ("(.)NTRA'DUL'X
obrigada & uprebentur memoriu de cálculo referente uu reajustamento de [.ªureçoo do valor
Í'CI'I'HIHQSCCHÍC, SClTlpl'C que CHIC UCOITCF.

l?.4. Nas aferições finais. o índice utilizado para reajuste sera. obrigatoriamente. o definitivo.
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17.5. (“350 o índice estabelecido para rcajuntamento umha & ser extinto uu dc qualquer I'nrma
não possa mais ser utilizado. será adotado. cm sub.»;tituiçào. o que vier a ser determinado pela
legislação cmão em vigor.

17.6. Na ausência de previsãn lega] quanto ao índice suimiluio. as partes ciegerân novo índice
oficial. para reajustamento do preço do valor remanescente. por meio de termo aditivo.

17.7. () reajuste será realizado por aponliiamento.

18. DA GARANTIA DE EXECUÇ ÃO

18. I. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

19.1. Não haverá exigência de garantia dos bens.

20. DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS _

20. i. Cometa infruçâu administrativa nnzâ'tcrnins du Lei nº i0.52()_ de 2002. a Contratada que:

(20.1.1. Inexccutar total ou parcialmente qualquer das nbriguçncs assumidas em decorrência da
contratação:

20. i .2. Ensejar () retardamento da execução do objeto:

3.0.1.3. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Prcçngz

30.1.4. Comportar—sc de modo inidôneo:

20.1.5. Comelcr fraude fis—cai:

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

3.0.2.1. Advcnênciu. por faltas Icvus. ausim entendidas»; aquelas que não acarretam prejuízos;
significativog para à Contratante:

ª'l'1(20.22. Multa moratória dc 0.33%) (trinta e três centúninms por cento) por dia de atrasºu
injustificado sobre. 0 valor da parcela inadimplidn. alé 0 iimilc de 30 (trinta) dias:
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2.0.2.3. Multa compensatória de l0% (dez, por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de :Preços. no caso de inexecução total do objeto“. :
30- 7 .4 li m caso de mcxec Loção parcial.a amulta compensatória no mesmo percentual do subitem i

E

acima. será aplicada de lolma proporcional à obrigaçao inadimplida;

202.5. Suapensao de licitar e impedimento de contratar com o órgão. entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera L' atua concretamente. pelo prazo de ate'

I

!

|

!

|

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

20.261. A Sanção de impedimento de licitarL “ contratar prevista neste subitem tambemL ª

aplicam! em qunlSqll'CI das hipóteses peristas como inlraçao administrativa no subitem 19. [deste termo de RLterência. ' '

3.0.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que. a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.3. As sanções previstas nos subitens l9.2.l. “13.5. “12.6 e 19.2.7 poderão ser aplicadas a
Contratada j untamente com as de multa. descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

. El) 4 lambem licam sujeitas às penalidades do art. 87 MIL IV da [ ei n 8. 666 de 1993. as
empresas ou prolissionais que:

9.0.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar. por meio dolosos. ll'tllldt? Fiscal ao
recolhimento de quaisquer tributos:

20.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação:

20.43. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em ”& inude de
atos ilícitos praticados.

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar—soa em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada. obsewando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666. de 1993. e subsidiariamente a Lei n“ 9.784. de 1999.
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30.6, As multas devidas c/ou prejuízos causados a Contratante serão deduzidos dos valorea a
serem pagos. ou recolhidos em favor da União. ou deduzidos da garantia. ou ainda. quando for
o caso. serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

20.6.1. 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.

20.7. Caso o valor da multa não seja sulieiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante. o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente. conforme artigo
419 do Código Civil,

20.8. A autoridade competente. na aplicação das sanções. levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator. o caráter educativo da pena. bem como o dano causado a Administração.
observado o princí pio da proporcionalidade.

20.9. Se. durante o processo de aplicação de penalidade. se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº l2.84ó. de l“ de agosto de 2013. como ato lesivo
à administração pública nacional ou estt*ttngeira,_copias do processo administrativo necessárias
a apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente. com
despacho fundamentado. para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo zixdministrativo de Responsabilização PAR.

20.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº l2.846. de ]U
de agosto de 20l3. seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.ll. () procesaamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuizos a .f-deinistração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica. com ou sem a
participação de agente público.

ZI. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERÍ'NCIAIS

31.1. O valor maxitrto previsto das despesas com a presente contratação esta estimado em
R$ 9.302.900,00 (nou: milhoes trezentos e dois mil e novecentos. reais,) tendo por referet'teia
a média dos preços constantes no relatorio de cotação de preços;.

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

22.1 . A dotação orçamentária será indicada no momento da lortnalizaçào do pedido de compra.
conlorme Decreto nº 7.892. de 23 dejaneiro de 2013:
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Art. 7“ 5ª 2“ Na licitação para registro de preços não é necessário indicar u dotação
orçamentária. que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumemo hábil.

23. DAS DISPOSICÓES GERAIS

23.1. Naquilo que for omisso 0 presente Tem'lo de Referência. reger-se—á pelo Decreto
10.024/2019 e pelas Leis nºs l0.520/2002 e 8666/1993.

Nova Venécia - ES. 30 de março de 2022,

MAYARA BRITO TIBURTINO DIONISIO
Escriturário
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ANEXO o no EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N" 015/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Á Preibitura Municipal de Nom Veiiecia/i-ÉSi

Razão Social:. CNPJ: :Endereço C ompletn: '
CEP:
Fones ] Fax:
ií-mail:
Site internet:

()ptuntc SIMPLE-3% )SIM ( )NÃÚ

A empresa ”__me submete a apreciação de "*./osso Senhoriaª a proposta em
conformidade com o Edital em epígrafe. .

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
caminhões e máquinas pesadas, com motorista e operador, para prestar serviços de
manutenção das estradas vicinais e demais serviços realizados em todo interior e vias
urbanas do Município, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de NovaVenécia-ES '

. Obs.: Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no
COMPRASNET — CATMAT e as especificações constantes deste Edital prevalecerão,
para todo íim de direito, as constantes deste EDITAL, em consonância ao Princípio da
Vinculação ao Ato Convocatória.* ' VA LOR VA LORQUANT. Oii/ANT. I - .— MARCA! 1; ' , ,

ITEM MINIMA MAXIMA lNlD. ESPECIFICAÇAO/DESCRIQAO FABRICANTE LNÇngRIO TEIJSL
Motonircladora:
Moloniveladora, articulado. motor
minimo 06 cilindros com potência
mínima cie WO hp. ripper lriwcirn.

! 3.400 8.700 Hora peso operacional minimo de
M.OÚU kg. ano minimo de
fahricacão de 2010.
Quantidade mínimaimáquina:
07. com operador.
Escavadeira hidraulica de

4.400 6.70U Hora esteira: '
I-íscavadcira hidráulica de coleira.

IN)
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motor 00 cilindros turbinado com
potência minima de I7U lip. peso
operacional minimo de 33.00ng.
caçamba com capacidade mínima

,de Limª, profundidade de
escavação mínima de 6.5m. ano
mínimo de fabricação 2012.
Quantidade mínima/máquina:
03. com operador.
Pá Cªrregadeira:
Pá Cªrregadeira, articulada. motor
minimo 06 cilindros turbinado
com potência mínima de 130 hp.

3 IGO 500 Hora peso operacional minimo de
D.DUng. ano minimo de
fabricação de 2l)l2.
Quantidade mínima/máquina:
"|. com operador.
Retrocscavadeifn:

Relrocscawadcini. cabine fechada.

ar condicionado. " Ifanamissão
sincronizada de 04 velocidades a“
i'rcnlc c U—i & ré. tração 4x4.. motor

,: 2.900 4.700 “um minimo de 04 cilindro; c minimo
de Síiliª. caçamba dianteira dc
mínimo Imª. caçamba traseira de.
minimo 0.29mã ano minimo de
fabricação de 2012.

“Quantidade mínima/imiquimi:
03. com operador.
Veiculos lcaminhões:
Caminhão caçamba truck du:
capacidade de no mínimo 14 ai 16
m“ (metros cúbicos.). motor ()

5 4400 7.200 Hora cilindros com potência minima do
240 cv. ano mínimo dº
fabricação 20l2.
Quantidade mínima/ªwicuior (Iô.
com nmtorista. _“
Veiculos fcaminhõcs:
Caminhão pipa toco mm
capacidade de no minimo 8.000

6 2.000 4.700 llora litros. motor 4 cilindros com
potência mínima de I?llcx. com:

“bico de pato trasciro. chin—cito
tri-meiro. bicos; de pato para as duas
laterais do caminhão. canhão

UW |_. .:
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superior. mangueira com
plataforma para serviço morei
com a mangueira. auto carregaiiel.
ano mínimo de fabricação 2012. ,
Quantidade mínima/veículo: oz.“
com motorista.

VA LO R TOTA L

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

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da presente proposta de preços e de 60
(sessenta) dias? a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: Os serviços deyerão ser iniciados em até 72 (setenta e duas) horas.
após O recebimento da ordem de serviço. eonforme quantidades estabelecidas na respectiva
solicitação ou instrumento equivalente.

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: As licitantes dex crão fornecer garantiai,-"validade dos

bens conforme exigido no Termo de Rcferêneia (anexo I,).

DECLARAÇOES:

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

2 — Declaramos expressamente que aceitamos todos 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:
Profissão:
Endereço Completo:
CEP:
Fone ! Fax:
iªi—mail:

(”arteira de Identidade: Órgão ]ixpedidor:
(“Pl-“:

'Jl .t.—r.
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Dados Bancários da Empresa:

Banco:

Agência:
C outa:

Dados do Contato com a Empresa:

Nome:

Cargo:Endereço Cumplen): .CEP: ;
Fone Fax:E—mail: ' '
Em ....... de ................................. de 2021

- do.-runucnuiono-o..unu.-n......u-uo-cunnu".“u"nnu.—nonuuuoug"un-...

(nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade - númem & órgão mºxnissor)

()BSERVÁÇOES:

]) O modLIO acimaL somente de rclcrêncía. dcwndu constam todas as CXÍUÉIILÍQS contidas no
item óc subitens (Do piCCllChimLHlO da propusm) &. dLmuis espeLihcaçõLs descrita.—; no E dita] de
Pregão Eletrônico n" (115/2022.

3) Caso sejam necessários maiores esclarecimentos entrar em contato com a Equipe de Pregão
no endereçoL Ielcíone descritos no mdapé dlec Edita].

'J- 'Jn
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ANEXO III 130 EDITAL
PREGÃO ELETRONIÍ'Í) N" (HS/2022

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2022
Processo Administrativo n“ 561660. de 24/02/2022

CÓDIGO CIDADES TCE/FS N" 2022.052E070000].0|.0021

() MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA — ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. considerando o
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO. na forma ELETRÚNICA. para
REGISTRO DE PREÇOS N" 015/2022. publicado no Diário Oficial União e do Estado do
Espírito Santo de XX/XXQOZI. Processo Administrativo nf'561660/2022. RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA. de acordo com & classilicação
por ela alcançada c na quantidade colada,,atendendo as condições previstas no Edital.
sujeitando—se as panes às normas constantes na Lei n" 8.666. de 21 de junho de “393 e suas
alterações, no Decreto n0 7.892. de 23 de'janeiro de 2013 e alterações posteriores. e em
conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTI—is

1_1. De um lado, o thcimo DE NOVA VEN sem - tas'moo no ESPÍRITO SANTO,
pessoa jurídica de direito público. inscrito no CNPJ n" 27. ! 67.428/600 l -80, sediado na Avenida
Vitória. nª 347, Bairro Centro. CEP: 29830-000. Nova Venécia-ES. representado pelo
Excelentíssimo Senhor Preleito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro. casado,
enfermeiro. residente e domiciliado neste Município. por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, neste ato designada simplesmente como ÓRGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS. neste ato representado pelo Senhor
Secretário (e) BRUNO PILON BASTIANELLO. brnsiieiro. casado. residente e domiciliado
neste Município e de outro lado. a Empresa XXX. pessoajuridica de direito privado. inscrita
no CNPJ sob o nº XXX estabelecida na Rua XXX, nª XXX Bairro XXX. (Cidade) XXX. (Ti,-ZP:
XXX. e—rnoil: XXX. telv XXX. dormente denominado FORNECEDOR. representada neste
ato pelo(a) Senhor(a) XXX. portadorta) do CPF nº XXX e da Cl n“ XXX. (Nacionalidade)
XXX. (Estado Civil) XXX (Protissão) XXX domiciliadota) e residente na Rua XXX n'ª“ XXX
Bairro XXX. (Cidade) XXX. CIEP: XXX, tem entre si. justo e avençado o presente Ata que.
quando publicada, terá efeito de compromissode fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892,
de 3013 e suas alterações. que regulamenta o Sislcmu de Registro de Preços previsto no art. l 5
da Lei nº 8.666. de 1993. observado as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante
as cláusulas que. se seguem:
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

2.1 . A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas, com

:'h '."llillll Vitoria n" 3—1? ] Centro l Nom “.*:etlecinf'llS l (fi-il): ZâMli—Oilll
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motorista (: operador, para prestar serviços de manutenção das estradas vicinais e demais
serviços realizados em todo interior e vias urbanas do Município, atendendo assim as
necessidades da Prefeitura Municipal de Nova Venécia—ES_ especificados no item .......... do
Termo de Referência. anexo ...... do Edital de PREGÃO N" 015/2022. que é parte. integrante
desta Ata, assim como a proposta xr'encedoru. independenlemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÓES E QUANTITATIVOS

3.1. () preço registrado. as especificações do objeto. a quantidade. fornecedor e as demais
condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Fornecedor (razão social, CNPJ/ME endereço, cantatas, representante)

,, Primo de
“em . Mªi“? Mºd.—ªlfª “sº'?"ªªº“ . Quant. vm vªum-Espeuficação (se algum (re exlgldo maldade (se Unid. . , .. . _. . Total Umtarw Totalno edital) no edital) exigida no' edital)

0]
[12

03

Valor Total

32. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta abaixo:

Fornecedor (razão social, CNPJ/ME endereço, cantatas, representante)

- Marca - Modelo Quant V' i ritem Especificação (se exigida no (se exigido no Unid. ' fª ? .. . Total Umtano
edrw!) edital)

CLÁUSULA QUARTA: oo ÓRGÃO GERENCIADOR &: PARTICIPANTES

4.1 . () órgão gerenciador será um XXXX'X (nome (In órgão).

Órgão Gereociador:
ITEM DESCRIÇAO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

4.2. São órgãos e entidades púhiieas parlicipzmtes do registro de preços:

57 a/
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. Órgão Participante: ,

. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

CLÁUSULA QUINTA: DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade. podera ser utilizada por qualquer órgão

. ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do gestor municipalfórgão gerenciador, desde que detidamente justificada
a vantagem e respeitadas. no que couber. as condições e as regras estabelecidaa na Lei nº 8.666.
de l993 e no Decreto nº 7.802, de ZDB.

5.2. Caberá ao fornecedor benelicinrio da'Ata de Registro de Preços. obsewadas as condições
nela estabelecidas. optar pela aceitação "ou não do lbrnecimento. desde que este ibmecimento
não prejudique as obrigações anteriorinente assumidas com o r'irgâo gerenciador e órgãos
participantes.

5.3, As aquisições ou contratações adicionais a que se re t'ere este item não poderão exceder. por
órgão ou entidade. a 50% (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 a 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

. orgãos participantes. independente do número de órgão,—; não participantes que eventualmente
aderirem.

5.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos a cobrança do
cumprimento pelo tbrnecedor das obrigações; contratualmente assumidas e a aplicação.
observada a ampla defesa e o contraditório. de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais. em relação as suas próprias contratações. informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.

5.6. Após a autorização do órgão gerenciador. o órgão não participante devera efetivar a
? contratação solicitada em até 90 (not-'cnta) dias. oteurvado o prazo de validade da Ata de
3 Registro de Preços.

Sol. Caberá ao órgão gerenciador autorizar. excepcional ejuatilicadamente. a prorrogação do
prazo para efetivação da contratação. respeitado o prazo de vigência da ata. desde que soiieilada
pelo órgão não participante..
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CLÁUSULA SEXTA: DA VALIDADE DA ATA

6.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. contada da data de
sua publicação no Diário Oficial. não podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E CANCELAM ENTO

7.I. Da Revisão de Preços

7.1.1. A Administração rªalízará pesquisa de mercado periodicamente. em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a fim de verilicar a tantajosidade dos preços registradoa
nesta Ata.

7.1.2. Os preços registrados poderão ser rexª'istos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de Rato que eleve o custo do objeto registrado. cabendo à
Administração promover as negociações junto ao lornecedor.

7.1 .3. Quando o preço registrado tornar—sc superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente. a Administração convocará o lorncecdor para negociar a red ação dos preços nos
valores praticados pelo mercado.

7.1.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao talor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

?.].4.]. A ordem de classiticação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classilicaçâo original.

7.1.5. Quando o preço de mercado tornar—sc superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o com prom isso o t'irgão gerenciador podera:

7.1.5.1. liberar o lorneccdor do compromisso assumido. caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se. continuada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados: e

7. I 5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.1 .o. Nªto havendo exito nas negociações. o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da
ata de registro de precos. adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantaj osa.

7.2. Do Cancelamento do Registro de Preços
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AQMINIS'I'RAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

7.2.1. 0 registro do fornecedor será cancelado quando:

7.2.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:

7.2.1.2, não retirar a nota de empenho ou instrumento equixnlente no prazo estabelecido pela
Administração. sem justificativa aceitável;

7.2.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado:

7.2.1.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne—o proibido de celebrar contrato
administrativo ou documento equivalente. alcançando o orgão gerenciador :: orgâotls)participantds): '-
7.3.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7... 'ª 1. l. 7._ ª .l 2 e 7. 7 ..1 4
será lormalizztdo por despacho do órgão gerenciador. asscvurado o contraditório e a ampla
defesa.

7 7 3. () cancelamento do reeistró de preços pode rçi ocorrer por lino superxenientc decorrente
de caso fortuito ou torça maior. que preiudiquc o cumprimento da ata. detidamente
comprov ados e justil icados:

7.2.3. [. por razão de interesse público:

7.2.3.3. & pedido do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1. () descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

8.1 . l . As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que. convocados. t'tãt'ít honrarcm o compromisso assumido
in_iustilicadamentc. nos termos do art. 49. filª do Dceleto nº lt).024," lº.

8.2. li: du competência do órgão gerenciador n aplicação dos penalidades decorrentes» do
dns “ ' Mettmprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 5“. inciso X. do Decreto nº
7. 892 BOI?» ) exceto nas hipoteses em que o deseumpritne nto disser respeito às contratztcocs dos
Órgãos participantes. caso no qual caberá ao respectivo orgão participante & aplicação da
penalidade tan. 6“. Parágrnlb (mico, do Decreto nº 7,8922013).

':u cuida *. itoria “
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8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto n" 7.892/2013. dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÓES GERAIS

9.1. As condições gerais do fornecimento. tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto. as obrigações da i—deinistração e do fornecedor registrado. penalidades e demais
condições do ajuste. encontram—se definidos no Termo de Reterencia. ANEXO AO EDITAL.

9.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços.
inclusive o acréscimo de que trata o 35 lª' do art. 65 da Lei nº 8666/93. nos termos do art. 12.
e)!“ do Decreto nº 789313.

9.4. A ata de realização da sessão pública“ do'pregão. contendo a relação dos licitantes que
aceitarem colar os bens ou serviços com preços iguais* ao do licitante vencedor do certame.
compõe anexo a esta Ata de Registrodejªreços. nos termos do Ell'l. ] l. _54" do Decreto n. 7.892,de 20l4. ' ' '
Para firmeza e validade do pactuado. a presente Ata foi lavrada em (...e) vias de igual teor.
que. depois de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes e enemniizhutm cópia nox
denmis órgãos" pur/icimmlex (.x'c houver).

Nova Venécia-ES. ........ de ...................... de 2023.

Ordenador de Despesas
Nome e assinatura
Cargo
CNPJ

Representante leªo! do órgão gerenciador
Nome e assinatura
Cargo
C N PJ

Nome e assinatura do Representante da EmpresaRG n" '
CPF n "

Nome da Empresa
CNPJ

leiel'one: tl?) Nil—“MMM . IL-mail. lieimeatou notªda-eia caem l'irl ii x_i n.omaggregªte;
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Municipio de Noifn'Ven'écia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPALDE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LlCI'I'AÇAt') E COMPRAS

ANEXO IV !)O EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N" 015/2022

MINUTA DE CONTRATO Nº .../2022
Processo Administrativo nª 561660/2022, de 24/02/2022

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº" 2022.052E0700001.01.0021

(:ONTRA'I'O DE FORNECIMENTO QUE
FAZEM ENTRE S] O MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA E A
EMPRESA ............................ , CONFORME

. ABAIXO MELHOR SE DECLARAM.

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. pessoa jurídica
de direito público interno. inscrito no CNPJ nº'27. I 67.438/()00l -80, sediado na Avenida Vitória.
nº 347, Centro. Novo Venécia-ES. designado abreviadamente como CONTRATANTE. neste
ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES.
brasileiro, casado.. enfermeiro. residente e domiciliado neste Município. designado
abreviadamente como CONTRATANTE. neste nto representado pelo Senhor Secretário (a)
XXXXXXXXXXXX. brasileiro. casado. residente e domiciliado neste Município e de outro
l:.-tdo a Empresa, ................................... pessoajuridica de direito privado de responsabilidade
limitada. inscrita no CNPJ sob o nº ...... estabelecido na ........................... n“ ..........
Bairro ............... (Cidade) ........... CEP: ........................ e—mail: .....................
telefone doravante denominada CONTRATADA. representada neste. ato pelo(a)
Senhoria) .................................. portodorta) do CPF nº ........................ e do ('I n“ .......................
(Nacionalidade) .................... (Estado Civil) ..................... (Profissão) .......................
domiciliado(o) e residente na .............................. nª” ........... Bairro ................
(Cidade) ......................... CEP: ....................... tendo em visto o que consta no Processo n"
561660/2022 e em observância às disposições do Lei n“ 8.660. de 21 de junho de 1993. da Lei
nº ”1520. de W dejulho de 2002 e da Lei 108.078. de lªilª/() Código de Defesa do Consumidor.
do Decreto nº 7.892. de 23 dejaneiro de 3013 resolvem eelebrar o presente Termo de Contrato.
decorrente do Pregão Eletrônico n" 015/2022, por Sisrema de Registro de Preços nº ....... f 20....
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRItWIÉIRA: DO DR.! ETO

l.]. () objeto do preoente Termo de Controlo e a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas., com motorista (:
operador, para prestar serviços de manutenção das estradas vicinais e dentais serviços
realizados em todo interior e vias urbanas do Município, atendendo assim as necessidades
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Munícípio de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES. conlorme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula—sc ao Edital do Pregão. identificado no preâmbulo & à
proposta vencedora. indcpcndcntcmcmc de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

DESCRIÇÃO! IDENTIFICAÇÃO UNIDADE
ESPECIFICAÇÃO CATMAT DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR

ITEM

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÉNÇIA CONT RA'I'UAL

ZL () prazo de vigência deste Icrmo do contrato lí aquele hxodo no Termo dc RLÍLFLIILIJ com
início na data de v" :” o enconamcnto um / ! prortogat—el na
forma do art. 57.51“ da [ ci nº 8. 666. de 1993

CLAUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

3.1. O valor do presente 'Icrmo do Contrato 6 de RS ............. ( ......... .......)

3.2. No valor acima c:;tãolincluídzts todos as despesa-ts ordinários diretos e indiretos decorrentes
da, exccução contratual. inclusive tributos c/ou impostos. encargos sociais. trabalhistas.
previdenciários. Fiscais e comcrciais incidcntes. taxa de administração. t'rctc. seguro c outros
nccessários. ao cumprímcnto integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1, As das: mesas decorrentes desta contrata “ão estâo rouromodas em dota ão orªamcntária& a ªr
propria. prevista no orçamento do Municiplo para o exercício de 202 ] . na claSSIíIcação abalxo:

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO

5.1. () prazo para pagnmcnto c d€m£li8 condições & clc rcfcrcntes cncontram—sc no Termo de
Referência-I.

CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE

(1.1. .sz regras acerca do reajuste do valor contratual são as cstabciccidas no 'l'crmo de
Referência. anexo a este Contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7. !. Não haverá exigência dc garantia de cxccuçãO para & prcscntc contrataçãu.

CLÁUSULA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condiçôes de entrega e recebimento do Objeto SãO aquelas previstas nO Termo de
Referência. anexo em Edital.

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do Objeto será cíctuadu por Comimão./Representante dcsignadu
pela CONFRATANTIZ. na forma estabelecida no TcrmO de Referência. ancxo dO Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA: OAS OBRIGACÓES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1 . As obrigações da (“(JNTRA'I'AN'I'E c d'auÚ)NITRAPÁDA são aquelas previstas nO Termo
de Referência“, anexo dO Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANCÚES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sançõcs rcfcrcnlcs à execução dO contraiu são aquelas prcuistas nO 'l'crmO de
Referência, anexo do Edital.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

12. I. O prcscnlc Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1 .|. pm 2110 unílalcrai c escrito da Administraçãu. nas situaçúcs prevista.—; nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas nO url. 80 da
mesma Lei. sem prejuízo da aplicação das sanções prcvigms nO 'lcrnTO de Referência. anexo ao
Edital:

12.1.2. amigavelmente. nur—'. LcrmOs do art. 79. incixn II. da l.ci 198.666. dc 1903.

ill Os casos de rescisão contratual serão thrmulmcmc motivados. assegurandoesc à
CONT RATA DA O direita à prévia e ampla dclºcsa.

12.3. A (“onlrulada rccnnhccc os direitos da (“onírulz—unc cm cu.—”.O de rescisão adminislrulim
prcvisla no art. ?? da Lei nº 8.666. dc 1903.

ATL-nian Vitória. nª“ 347 ? (“entro : Nm ;; Vcncciufl .S % Hulª: 29830—001] YZ/
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Município de Nova Venécia - Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MI,.INICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇAU E COMPRAS

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

l2.4. ]. Balanço dos eventos conlrutuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e mullas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS VEDAÇÓES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do objeto sob alegação de
inadimplemento por parte da C GNT RATANÍI'IZ. salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERACÓES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão peladiseiplino do art. 65 da Lei nº 8.666. de1993. ' ' " ' '
l4.2. A CONTRATADA & obrigada a aceitar. nas mesnws condições contratuais. os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários. até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14,3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS

l 5.1 . Os casos omissos serão decididos pela CONrllLªYl'ANTl; segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666. de 1993. na Lei n” 10.520. de 2003 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente. segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078.
de 1990 — Código de Defesa do Consumidor - e normas e. princí pios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ASSINATURA no CONTRATO

16.1. () ad_iudieatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis. contados a partir da data de sua
convocação. para assinar o Termo de Contrato ou iiLlLªlÍíII' instrumento equivalente. conforme o
caso (Nota de límpenho/Carta Contrato/Autorizoção). sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuizo das sanções previstas neste Controlo e no Edital.
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ló.l.l. Alternativamente 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 Adjudicataria. ll'lCditil'llL' correspondencia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico. para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias. a contar da data de seu recebimento—.

ló.l.2. () prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado. por igual período. por
solicitaçâojustiticada do adj udicatário e aceita pela Administração.

l6.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente. emitida a empresa
adjudicada. implica no reconhecimento de que:

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

l6.2.3. a (Ã'ontratada se vincula a sua propostaea S'plC't' isoes contidas no Editale seus anexos;

16.2 3. a Contratada reconhece que as hipoteses de rescisão são aquelas ptexistas nos artinos
77 e 78 da Lei n“ 8 ótiór9f ªlt, reconhece os direitos da Administraçao pretistos nos artivos 'Me
80 da mesma Lei

16.3. O prazo de vigência da contratação c— de 12 (doze) meses . prorrogável conforme previsão
neste instrumento contratual e no 'l'enno de Referência.

16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identiticar
possível 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. 29. da Instrução Normatixa n“ de 26 de abril de 2018. e nos
termos do art. 6ª. lil. da Lei nº IU.522t de 19 de _| olho de 2002. consulta previa ao CADIN.

ló.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato. e o
fomecedor não estiver inscrito no SICAF. este deverá proceder ao seu cadastramento. sem ônus,
antes da contratação.

16.42. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF. o contratado deverá regularixar a
sua situação perante o cadastro no prazo de ate 05 teineo) tiiíl'n' t'neis. Sob pena de aplicação das
penalidades piex istas neste ( ontra'ttoe no l dital e ancxors

16.54 Na assinatura deste Contrato. será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no Edital. que deverão ser mantidas pelo licitante durante a t-“igtência deste
instrumento contratual.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO E COMPRAS

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no Edital ou se recusar &. asssinar () Contrato, a Administração. sem preiuizo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis & esse licitante. poderá convocar
outro licitante. respeitada a ordem de elassilicaçào. para. após a comprovação do:; requisitos
para habilitação. analisada a proposta e. eventuais documentos complementares e. feita a
negociação. assinar o Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICIDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 110 FORO

l8.l. É eleilo o Foro da Comarca de Nova Venéeiwª'ES—l para dirimir os litígios que decorrerem
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, 9'2” da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado. (» presente "lermo de Contrato foi lavrado em 04 (quatro)
vias de igual teor. que“ depois de lido e achado em ordem. vai assinado pelos contraenlefs.

Nova Venécia — ES. ...... de. ..................... de 302 !.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONTRATANTE

CONTRATADA

e?
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