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Município de Nova Venécia - Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2022

Processo Administrativo nª 561414, de 22/02/2022

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.02.0021

T orna-se público, para conhecimento dos interessados. que o MU NICÍPIO DE NOVA
VENÉCIA — ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. pessoajurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ nª 27. l67,428/0001—8. por meio do Departamento de Licitação e Compras.
sediado na Avenida Vitória. nº 3472 Centro. Nova Venécia/ES, CEP: 29830—000, realizará
licitação. para registro de preços, na modalidade PREGÃO. na forma ELETRONICA. com
critério de julgamento menor preço por item. nos termos da Lei nº 10.520. de [? dejulho de
20025 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019» do Decreto nº 7892. de 23 de janeiro
de 2013. Decreto Municipal nº 14.231. de 22 dejaneiro de 2019, Lei Municipal nº 3.347. de 09
de novembro de 2015, Lei Complementar nº 123. de 14 de dezembro de 2006 e alterações
posteriores. do Decreto nº 8.538. de 06 de outubro de 3015. aplicando—se. subsidiariamente. &
Lei nº 8.666. de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 28/10/2022
Horário Final de Recebimento de Propostas: 08h30min
Início da Disputa: 09h00min
Local: Bolsa de Licitações do Brasil —- BLL —-» https://blleompras.com/Home/Login

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de empresa para serviço de locação de 01 caminhão Munck Truck com motorista e
operador para ser utilizado nos serviços de arborização (poda e extração), conforme
condições. quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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

1.3. O critério de julgam/tento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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Município de Nova Venécia - Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE AleNlSTRAÇAO
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 constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO

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

3.2. O credenciamento dar—sc—á pela atribuição de chave de identificação e de senha. pessoal
e intransferível. para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bllorgbr.

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

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

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

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

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 microempreendedor individual — MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123. de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
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Município de Nova Venécia — Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

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

4.3.2. que não atendam as condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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 1993;

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: A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituidas sob
a forma de consórcio se justi tica na medida em que nas contratações de fornecintento/serviços
comuns, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, e
bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte. às quais. em sua maioria,
apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação tecnica e econômico-iinanceira.
condições suflcientes para a execução de contratos dessa natureza. o que não tornará restrito o
universo de possíveis licitantes individuais.

O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio.
vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são
aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, em que
empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital.
Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes,, admite a
formação de consórcio.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público. na condição de contratante, a escolha da
participação. ou não. de empresas constituídas sob a forma de consórcio. com as devidas
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei no 8.666/93, que em seu
artigo 33 que atribui a Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações
por ela promovidast pelos motivos já expostos, conclui—se que a vedação de constituição de
empresas em consórcio, para o caso concreto. e o que melhor atende o interesse público. por
prestigiar os principios da competitividade. economicidade e moralidade.

4.3.2.5. (')rganizações da Sociedade Civil de Interesse Público « OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014 — TCU — Plenário).
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4.4. Na hipótese do licitante ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
deverá assinalar no ato do cadastramento da proposta1 no campo apropriado no sistema
do site “www.bll.org.br, "DECLARO SER ME/EPP" existente na aba "verificação das
propostas cadastradas", caso deseje usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei
Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/2014, decaindo do direito deste
benefício o proponente que não se declarar.

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

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto—
ofertado e o preço. até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. quando.
então., 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 poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação. ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43. 5 iº da LC nº 123, de 2006.

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

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 ciassiticação entre as propostas
apresentados. o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação c
“julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classiticado
somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
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Município de Nova Venécia — Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

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 final 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 transcorrera o
periodo de tempo de até dez minutos. aleatoriamente detemtinado. lindo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.l0. 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 final e fechado em até cinco minutos. o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.10.l. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item. poderão os
autores dos melhores lances subsequentes. na ordem de classificação, até o máximo de três.
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos o qual será sigiloso ate o encerramento
deste prazo.

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

7.1 Ll. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada. para que os demais licitantes. até o maximo de
três. na ordem de classificação. possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos.
o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

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

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

7.14. Durante o transcurso da sessão pública. os licitantes serão informados, em tempo real. do
valor do menor lance registrado, vedada a identilicaçâo do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o(a) Pregoeirota')_ no decorrer da etapa competitiva do Pregão.
0 sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo
superior a dez minutos. a sessão pªblieª será suspensa e reiniciada somente após decorridas
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725.1. no país;

7.252. por empresas brasileiras:

725-3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

725.4. 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.
7.26. Persistindo o empate. a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.

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

7.272. O(a) Pregoeiro(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 à
confirmação daqueles exigidos neste Edital ejá apresentados

7.28. Apos a negociação do preço. o(a) Pregoeirolia) iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à 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
parágrafo único do art. 7Ú e no 35 9“ do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço linal superior ao
preço máximo lixado (Acórdão n“ l455/20l8 'l'C U —- Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequivel.

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

9
Avenida Vitória. nº 347 l Centro l Nota Veritªeiafle ª ('Elª: 29830-000

'I'clcl'one: (27) 3752-9004 & lê.-mail: licitacnoci notawnccia.es.um-.hr ,! “titan,“ ili—L'liL'L'Jilªu'ygl"'.litl'



Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPALDE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

propriedade do proprio licitante. para os quais ele renuncie & parcela ou a totalidade da
remuneração.

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

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

8.5. O(a) Pregoeiro(a) podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar.
por meio de funcionalidade disponível no sistema. no prazo de 2 (duas) horas. sob pena de não
aceitação da proposta.

8.5.1. 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 passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a). destacam—se os que
contenham as características do bem ofertado. tais como marca modelo. tipo. fabricante e
procedência, alem de outras informações pertinentes. a exemplo de catálogos. folhetos ou
propostas. encaminhados por meio eletrônico. ou. se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo(a) Pregoeirota]. sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico. sob
pena de não aceitação da proposta.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassilicado. o(a) Pregoeirota) examinará a proposta
ou lance subsequente. e. assim sucessivamente, na ordem de classiticaçâo.

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

8.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar. por meio do sistema eletrônico. contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com 0 lim de negociar a obtenção de melhor
preset» vedado a negociação em condições diversos das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeirota) não aceitar a proposta e passar à
subsequente podera negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema. podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte sempre que a proposta não for aceita. e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar a subsequente.
havera nova verilicação. pelo sistema. da eventual ocorrência do empate licto. previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n“ 123, de 2006. seguindo-se a disciplina antes estabelecida. se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta—, o(a) Pregoeirota) verificará a
habilitação do licitante. observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar. o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual
descumprimento das condições de participação. especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação. mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

&) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas “ CElS. mantido pela Controladoria—
Geral da União (www.portaldatransparencioeovhr/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa. mantidopelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requeridophp):

e) Lista de inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por llícitos Administrativos —
CADICON. mantidos pelo Tribunal de Contas da l,.lnião — TCU:

d) Cadastro de empresas inidôneos, mantido pelo 'l'ribunal de Contas do Estado do Espirito
Santo — TCE/ES (httpsz/Mww.tcees.te.br/portal—da-transpareneia/consultastlista-de-
responsavels/empresas-inidoneas/j e proibidas de contratar com o Poder Público estadual ou
municipal (https :ifwww. tceestc. br,/portal-da-transparenciaf'consultas/l i sta-de-
responsaveis/ proibidos—de—contratar/ ).

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas ““.a "b" e "e' acima. pela, Consulta Consolidada de Pessoa jurídica do TCU
(https:”certidocsapfopps.teu.;gov.bri)

9. l .2, A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário. por força do artigo 12 da Lei 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 sócio
ITIâijOl'llúl'lO.
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9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligcnciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências hnpeditivas indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, tinhas de
fornecimento similares. dentre outros.

9.1.2.3. O licitante sera convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9,1.3, Constatada a existência de sanção. o(a) Pregoeirota) reputará o licitante inabilitado. por
falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ticto. previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123. de 2006. seguindo-sc a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. A habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos encaminhados através
do Sistema BLL. bem como através do SICAF. nos documentos por ele abrangidos em relação
a habilitaçâojuridica. a regularidade fiscal e trabalhista. à qualificação econômico-financeira e
habilitação técnica.

9.2.1. É 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.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válidats). conforme art. 43. 553“. do Decreto 10.024. de
2019.

9.3. lºlavcndo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares.
necessários à contirmação daqueles exigidos neste Edital, o licitante sera convocado a
encaminha-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 dúvida em relação à
integridade do documento digital.

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

[?
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9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e Filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/”FGTS. quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

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 fins de habilitação:

9.8. Habilitação juridica:

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

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor individual — MEI: Certiticado da Condição de
Microempreendedor Individual — *CCME'I. cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoemprecndcdorcov.br;

9.8.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa individual de Responsabilidade Limitada,
— EIRELI: Ato Constitutivo. Estatuto ou Contrato Social em vigor. devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sedes acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

0.8.4, Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera. com averbação no
Registro onde tem sede a matriz. no caso de ser o participante sucursal. filial 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 () aprovou. devidamente arquivado na luma Comercial ou inscrito no Registro
C ivil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede. bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei nº 5.764. de 197i:

9.8.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em tilncionamento 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.l. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ):

Avenida Vitória. nª“ 347 l (.Ícniro l Noi-a VcnúciaªI-ÍS ? (“l-'.Pt 29830-000
'lclcfnne: (2?) 3752—9004 ª lº.-mail: licilacao :! 110%“ cncciaesamhr = wannm ancriei-_iiizcgtgg3,11;



e &
'tá fã' ;;“ª—a'p/i— ' **'n," ,A. » :"

l'-

nova VENÉCIA 'É
ESP sum) :::

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

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a F azenda 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 créditos tributários
federais e à Di vida Ativa da União (DAU') por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social. nos termos da Portaria (Zºonjunta nº 1.751. de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

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

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. nos termos
do Título Vil—A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto—Lei nº 5.452. de.
1“ de maio de 1943. obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.iusbrfcertida ;

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

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos
ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Municipio de Nova Venécia/IES
fica obrigada a fornecer a certidão relati a a esta Filial. para atendimento do item;

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório. deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede. ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualiticado 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. Qualificação Econômico—Financeira

9.10. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
observada a 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 lins de habilitação. deverá apresentar data de emissão de, no máximo 90 (noventa)
dias anteriores à data lixada para a sessão de abertura da licitação,.
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9.102. balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. já
exigíveis e apresentados na forma da lei. no formato comparativo contendo Termo de
Abertura e Encerramento. certificado por contabilista registrado no Conselho Regional
de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta,

9.101]. para as Sociedades Anônimas. e demais empresas não optantes pelo simples nacional.
gue excedam & receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3. é 2“.
bem como o art. 3“, I e Il, nova redação pela LC 155/2016. o balanço patrimonial será
complementado conforme o disposto no Art. 176 da Lei 6404/76:

Ait.176.(...)

l — balanço patrimonial:

ll - demonstração dos iucros ou prejuízos acumulados:

lll - demonstração do resultado do exercício; e

IV — demonstração dos fluxos de caixa;

V - se companhia aberta. demonstração do valor adicionado.

_5 iº As demon stm—ções de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores
con'espondentes das demonstrações do exercício anterior.

& 4" As demonstrações serão complementadas por notas explicativas c outros
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da
situação patrimonial e dos resultados do exercício,

9.10.2.2. para outras empresas. optantes ou não pelo simples nacional. que não exceda a receita
bruta de R$ 480000000. de acordo com a Lei n“ 13352006 Art. 3“. I e 11. o balanço patrimonial
será complementado conforme nova redação pela LC nº 155/2016:

&) Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado do Exercício e. Notas Explicativas.
registrados na Junta Comercial;

b,) Cópia do 'i'crmo de Abertura e de Encerramento do livro Diário.. devidamente registrado na
Junta Comercial:

c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para
ME e EPP. poderão substituir os itens das letras a" e “b“ pela Declaração de informações

Avenida Vitoria. n“ 347 ] Centro : N'oxu VeitcciafFR | ("F, P: 29830-000
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Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional. do período de apuração
anterior ao Edital;

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega. não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício tinanceiro. (Art. 3“ do Decreto nº 8.538, de 20l5).

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

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa. tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-tinaneeira. conforme dispõe o artigo 1 12 da Lei n“ 5.764, de 1971. ou
de uma declaração. sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador,

[).10.2.5. A comprovação da situação tinanceira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (Hi), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). superiores
a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo PrazoLG : . . ª
Passrvo (_ irculante + Passwo Nao Circulante

Ativo T otal
SG = ªassivo (.“irculante + Passivo Não

Circulante

_, Ativo (.“irculftnteLL = “
Passivo Circulante

9.102,31. As licitantes que apresentarem resultado inferior a LG (um) para qualquer dos
índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC). quando de sua
hahilitacãm deverão comprovar patrimônio líquido mínimo. na forma dos ªfã 2ª e _J' do artigo
31, da Lei nº 8.666/93:

0.103,53. A comprovação de. patrimônio líquido será equivalente a l0% (dez por cento) do
valor estimado para contratação. considerando o valor estimado para o período de 12 (doze)
meses. conforme determina a Lei nº 8.666/93. admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta. através de índices oficiais.

At enída Vitória. 11“ 347 ("entro ! Nova Venecizu'liS [ ('I-IP: 29830—000
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910.36. 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 materia.

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

9.10.2.8. As empresas enquadradas como MEI , Micro Empreendedor Individual estão
dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tomando—as isentas da apresentação.
porém devem apresentar o (”CMI — Certificado da Condição de M icroempreendedor individual.

9.l0.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das
Demonstrações Contábeis. a lim de comprovar que o prolissional da contabilidade esta em
situação regular perante o CRC na data de sua emissão. quando da assinatura de trabalho
técnico ou outros motivos que exijam a comprovação de sua regularidade. conforme
Resolução CFC nº MOZ-QDD. A não apresentação da referida certidão não ensejará a
inabilitação da empresa licitante no presente certame.

9.11. 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 jurídicas de direito público ou privado.

9.12. Das Declarações de Superveniência de Fatos lmpeditivos, de Emprego de Menores e
de E-mail:

a) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação. obrigando—se. ainda, a
declarar. sob as penalidades cabíveis. a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
conforme Anigo 32. à 2“. Lei 8.666“ 993. conforme modelo:

MODELO DEADECLARAÇÃO
PREGÃO ELE'lilil(.)Nl('(i) Nº XXX/2022

A empresa .................................................... , inscrita no
CNPJ sob o nº ........................................... sediada

na ........................................... declara. sob as ')Lªl'ttls da Lei. que até a
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presente data inexistem tetos impeditivos para a sua habilitação no presente
processo licitatório. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

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

(Representante legal)

h) Declaração de "proibição de trabalho noturno. perigoso ou insalubre a menores de dezoito e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos. salvo na condição de aprendiz. & partir de
quatorze anos", com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7“. da Constituição Federal,
conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 de a Lei nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações. conforme modelo:

MQDELO DEADECLARAÇÃO
PREGAO ELETRONICO Nº XXX/2022

A empresa: ............... inscrita no CNPJ sob o nº ............ . por intermédio de
seu representante legal o (a) Senhor (a) ................... portador da Carteira de
Identidade n“. .......... e do CPF n“. . DECLARA para lins do disposto
no inciso V do Artigo 27 da Lei n“. 8.666. de 2! dejunho de 1993. acrescido
pela Lei nº. 0.854. de 27 de outubro de Wºº. DOU de Milº/1999. que não
emprega menor de dezoito anos. em trabalho noturno. perigoso ou insalubre.
e não emprega menor de dezesseis anos.

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

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

(Representante le,;eal)

e) Fornecer e manter. obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico ('e-mail) para
notificação de decisões proferidas no procedimento. que terão validade para ciência inequívoca.
produzindo efeitos para contagem de prazos. atraves de DECLARAÇAO. conforme modelo
abaixo: mf nun—_-

MomzLo Deoncmmcão
PREGAO ELETRONICO Nº XXX/3022

A empresa: ..................... inacrita no CNPJ soh o nº ......... , por intermédio
de seu re resentante legal ota) Senhor(a) ............. , portadorta) da Carteira

Avenida Vitória. nº 347 5 Centro ; Nuxa Venccim'liS ; CFP: 29.830-ÚIHI
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de Identidade nº .............. e do CPF nº ............ DECLARA seu endereço
eletrônico (e-mail) ............. . para notificar e receber decisões proferidas
no procedimento. que terá validade para ciência inequívoca, produzindo
efeitos para contagem de prazos.

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

Obs.; Estas Declarações deverão ser realizadas preferencialmente em papel timbrado da
licitante.

9.12. O licitante enquadrado como microemprecndedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123” de 2006, estará
dispensado(a) da prova 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 fiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora. uma vez que atenda a todas as dentais exigências deste Edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte. e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange 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 dcjustiftcati «'a.

9. l 5. A não regularização fiscal e trabalhista no prana previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante. sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes. na ordem de classiticação. Se. na ordem de
classificação. seguir—se outra microempresa. empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação tiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
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9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos. o(a)
Pregoeiro(a) suspenderá a sessão. informando no "chat" a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o iieitante que não comprovar sua habilitação. seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos. ou apresenta—los em desacordo com o estabelecido neste
liditaL

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte. em havendo
inabilitação havera nova verificação pelo sistema da eventual ocorrência do empate ticto.
previsto nos artigos 44e 45 da I C nº l23 de 2006 seguindo- se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

9.l9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital. o licitante
será declarado vencedor.

IO. DO ENCAMlNl-IAMENTO 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:

10.1.1 . ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada. em uma via. sem emendas.
rasuras entrelinhas ou ressalvas. devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante iegai.

lO. l .2, conter a indicação do banco. número da conta e agência do licitante vencedor. para lins
de pagamento.

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

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

103.05 preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algar isnms'e epor extenso (art 3“ 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 e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
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10.4. A oferta devera ser firme e precisa. limitada. rigorosamente. ao objeto deste Edital. sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra cond leão que induza ojulgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo a proposta
de outro licitante.

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

1]. 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 for 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 qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos. em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste. caberá ao(à) Pregoeiro(a_) vcrilicar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer. para decidir se admite ou não o recurso.
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeirout) não adentrará no mérito recursal. mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

ll.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

ll.2.3. [,Jma vez admitido o recurso. o recorrente tern. & partir de então. o prazo de três dias
para apresentar as razões. pelo sistema eletrônico. ficando 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 à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos intercssadoa. no endereço
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Avenida Vitoria. n" 347 l (“entro 5 Nova Venécia'lªS ("l-IP: 29830-000
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12,1. A sessão pública poderá ser reaberta:

1.2.1.1. 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.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato/Ata de. Registro de Preços, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista. nos termos do art. 43, 51“ da
LC nº 123/2006. Nessas hipótesea serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores [Éao encerramento da etapa de lances. 5
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.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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. Após a fase recursal. constatada a regularidade dos atos praticados.. a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DO SERWÇO

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos serviços executados na presente
contr;.rtação.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

lol. Homologado o resultado da licitação. terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias.
contados a partir da data de sua convocação. para amainar a Ata de Registro de Preços. cujo
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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 Ata de Registro de Preços. a Administração poderá encaminha—la para assinatura.
mediante correspondência 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) licitante(s)
vencedorts). durante o seu transcurso. e desde que devidamente aceito.

16.4. 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. a
descrição do(s) item(ns). as respectivas quantidades. preços registrados e demais condições.

16.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência. quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3" da Lei nº 8.666, de 1993:

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

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

17.2. O adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteisi contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente. conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. 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 Adj udicatária. mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias& a contar da data de seu recebimento.

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

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

lx.) L..)
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17.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato. aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666. de 1993;

I 7.3.2. a Contratada se vincula a sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;

17.3.3. & Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei nº 8666/93 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 conforme previsão
no instrumento contratual ou no Termo de Referência.

l7.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SlCAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação. no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público.

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

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

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

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

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

18.l. As regras acerca do reajustamento em sentido “geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência-i, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
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19.1. 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. l . As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
anexo a este Edital.

21. DO PAGAMENTO ! »
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

22. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520. de 2002. o
lieitante/adjudicatário que:

22.1.1. não assinar o Contrato/Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente. quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

2.2.1.2. apresentar documentação falsa;

2.2.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto:

9.2.1.5. não mantiver a proposta;

22.1.6. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação:

Ix) lx.) .l.7. cometer fraude fiscal;

[KJ Ix.) .l.8. comportar-se de modo inidôneo.

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva. em
pregão para registro de preços que, convocados. não honrarem o compromisso assumido
iniustiíieadamentei nos termos do art. 49, gªlº do Decreto nº 10.024. de 2019.

Ax enída Vitória. nº 347 l Centro l Nova Venéciaflªlb' l CEP: 29830—000
Telefone: [27] 3752-9004 | iªi-mail: licitacaovrí'novnª.eneeiaesnoubr & “W“JH“ththlCL'ltl.cs.àjrn.hr



““gatº"“ nº&
ºe#

Tªçª
nova VENÉCIA

esp same
,gzré;

Magna“

Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ApMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

22.3. Considera—se comportamento inidôneo, entre outros. a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como MIE/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação. mesmo após o encerramento da fase de lances.

214. () licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito. sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. às seguintes sanções:

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

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

9.2.4.3. lmpedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;

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

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

22.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade. houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846. de l" de agosto de 2013, como ato lesivo a
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à,
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente. com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização « PAR.

22.7. A apuração e o julgamento das demais inli'ações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846. de tº
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos ospccílicos para apuração da ocorrência de danos c prejuízos à Administração
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 suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente. conforme artigo
419 do Código Civil.

26
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procedimento previsto na Lei nº 8.666. de 1993. e subsidiariamente a Lei nU 9.784m de 1999.

observado o principio da proporcionalidade.

. 22.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SIC AF.

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

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após O encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem CIBSSIÍICHCIO.

23 '?

certame em relação ao licitante melhor classilicado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em x-ªalor igual ao do
licitante vencedor. estes serão elassilieados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

Zill 3.

24. DA IMPUGNAÇÃO A0 EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24, l . Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública. qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

24.2. A impugnação deverá ser realizada- preferencialmente. por forma eletrônica., através da
Plataforma BLL. Poderá ainda ser realizada por forma eletrônica. pelo c—ntail
iicitacaoz'iilnovavenecia.es.gov.br.. ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Nova Venéciw'iíS. situada na Avenida Vitória. n" 347. Centro. Nova
Venécia/ÉS, CEP: 29330-000.

:“ enidu Vitória. n'“ 347 - Centro ; Nota Venéciar'líêi l ('Iílª: 29830—000
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22.10. A apli 'ação de qualquer das penalidades prexw'istas realizar—sea em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada. observando—se 0

22.11. 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.

._. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do

23.4. Esta ordem de classificação 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 cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892. de
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24.3, Caberá ao(à) Pregoeirota). auxiliado pelos responsáveis 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 a 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) Pregoeiro(a). até 03 (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. O(a) Pregoeirota) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis.,
contado da data de recebimento do pedido. e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

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

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

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a Administração.

25. DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

25.1 . Da sessão pública do Pregão divulgar-se—á 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_ pelo(a) Pregoeiro(a).

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) Pregoeiroto) poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas. dos documentos e sua validade jurídica.
mediante despacho tímdamentado, registrado em ata e acessível a todos. atribuindo—lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Avenida Vitória. nª 347 | Centro | Nova Venécia/TB ! Cl-ÉP: 29.330-00tl
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25.6. As normas disciplinado—ras da iicitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração. 0
princí pio da isonomia. a linaiidade e 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. independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. excluir—se-á 0 dia do
início e incluir—se—á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o athstamento do
licitante. desde que seja possivel o aproveitamento do ato. observados os principios da isonomia
e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo. prevalecerá as deste Edital.

25.11. O Edital está disponibilizado. na íntegra. nos endereços eletrônicos www.bllorgbr e
“anovavenecia.es.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido através do e-mail
licitacaor'ãínovaveneeia.es.e,ov.br ou no endereço da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES—
situada na Avenida Vitoria. n'ª“ 347. Centro, Novo Venécia/ES. CEP: 29830-000. nos dias úteis.
no horário de 08l100min às ] lhÚUmin e das l3hUOmin às l'l'hOOmin. mesmo endereço e período
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.

iu) 5.12. Integram este Edital, para todos os lins e efeitos, os seguintes anexos:

LJ- 5.111. Anexo 1: Termo de Referência;

IJ 'Jt t..)« .2. Anexo II: Modelo de Proposta de Preços;

lx) “Jt [JA .3. Anexo III: Minuta de Ata de Registro de Preços:

l'J 5.114. Anexo IV.: Minuta de "I'ermo de Controlo.

Noi—'a VenéciaflíS. 05 de outubro de 2022.
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ANEXO I [30 EDITALPREGÃO ELETRONICO N" 033/2022 -
TERMO DE REFERENCIA DEFINITIVO

I. DO OBJETO

. 1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório. na
modalidade PREGÃO. na forma Eletrônica. contratação de empresa para serviço de locação
de (II caminhão Munck Truck com motorista e operador para ser utilizado nos serviços
de arborização (poda e extração), atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, deste município. conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
estabelecidas neste instrumento.

1.2. Das especificações do objeto

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

. ' ' — VALOR VALOR TOTAL
QUANT“ QUANT' UNID. DESCR'ÇAOI MÁXIMO MÁXIMOITEM , , _-
MIN. MAXIMA ESPECIFICAÇAO ACEITÁVEL ACEITÁVEL

- motorização mínima de 6
cilindros com 275 cv acima, '

. com no maximo [5 (quinze)' anos de uso, contendo no
mínimo 3 (três) eixos e
carroceria de madeira.
- equipado com Munck de no
maximo 15 toneladas e no
minimo IU (dez) toneladas.

I 500 2.000 HORA possuindo no mínimo 03 (três) 221,67 44334000
lanças hidráulicas e 02 (duas)
manuais. atingindo a distância
de no mínimo 12 (doze)
menos na horizontal e 16
(dezesseis) nicirns na vertical;
- o Munck deve possuir um
cesto em sua lança para
elevação de uma pessoa. Ol.
com operador.

-VALOR TOTAL_(R$) ' 443.340,00

Ax unida Vitória. nº 347 [ Centro l Novo Venécia/FS l CEP: 39330-000
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seguintes razões:
a) exigência de melhor aproveitamento dos recursos tinanceiros disponíveis, dadas as vantagens
advindas da economia de escala gerada pela contratação e adjudica—çâo dos bens em conjunto.
Assim sendo. quanto maior o quantitativo licitado para o item. menor poderá ser o custo do
produto, já que em aquisições e compras em maiores quantidades nomialmente são obtidos
descontos substanciais, ºerando benefícios à Administração;

b) atendimento ao princípio 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/beneficio nos trabalhos executados no órgão público;

c) alcance do objeto com racional idade administrativa. o que implica na necessidade de medição
dos custos administrativos envolvidos no processo de obtenção dos bens pretendidos. Nesse
sentido. a subdivisão do objeto poderia gerar distorções diversas. como maior número de
contratos e atas de registro de preços a administrar ou contratação de bens com marcas/modelos
diferentes, o que dificultaria. por exemplo. a fiscalização da contratação.

l 1, 4. ( ) prazo de vigência do ato de registro de preços será de I 2 (doze) meses contados do suo
t publicação no Diário Oficial.

].5. O prazo de vigência cio contratação é de 12 (doze) meses comodos o provir da assinatura

. do contrato prmvªogável nofonrm do art. 5 7. 59 ] º. da Lei 3108666793.
2. DAS AMOSTRAS

2.1 . Não se aplica.

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Comprovação de aptidão para o fomecimento 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 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.1. A presente contratação tem o objetivo contratar serviços de locação de 01 caminhão
Munck Truck com motorista e operador para ser utilizado nos serviços de arborização
(poda e extração) do Município de Nova Venécia.

1.3. Com fundamento no inciso Iii. do artigo 49, da Lei Complementar 123/2006, entendemos
que não deve ser estabelecida. neste certame, cota de ate' 25% (vinte e cinco por cento) para a
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. para os item 1, em função das

At cnida Vitória. 11“ 347 l Centro l Nova Venécia-IES l CEI”: 29.83ll-Olill
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4.2. A presente contratação visa atender as demandas de arborização (poda e extração das
arvores) atribuídas a Secretaria Mitnicipcftl de Meio Ambiente. com o intuito de
desemªoli'imemo e excelência da prestação de serviços da Prefeitura Arlunieipal de Nova
Iziªne'eia. já que é de sua responsabilidade. corr/arme Plano Diretor do Marzietjaio.

4.3. A execução deste serviço éjimdamental para manter a limpeza e a ordem da cidade. hei!-t
como para que os espaços urbanos arborizadas proporcionem titttito mais qualidade de vida
para seus habitantes. Com isso. a poda das árvores deve serfeita seti'zpre que necessário. tendo
em vista que é primordial zelar pelas arvores, mame-las tratadas e bem cuidadas.

4.4. O caminhão ,ll/[unek Track e' necessario para o serviço de arborização prestado pela
Prefeitura de ] 'ova lªertécia. uma vez que. dentre as suas caracterlsticas, possui a lança
hidráulica de .s'aspensão e elevação, que será muito útil para realizar o serviço de poda em
várias espécies de árvores vaias alturas se den-mastruz" bastante altas e elevadas.

[e
4.5. A presente contratação também leva em conta alte alguns procedimentos de poda elos
individuos arbóreas somente podem set'jeitos com a utilização do ecttitinhão li'ÍHHCk Yi'aek, caja
contratação é primordial para que (: Admittistração Pública cumpra o seu dever institacimial.

5. DA DESCRIÇÃO "DA SOLUÇÃO

5.1. A descrição da solução como um todo. encontra—se pormenorizada em Tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

6.1. Os serviços a serem contratados para lins e efeitos do 5111. lº, da Lei nº 10.520, de 2002 e
art. 3º, inciso II 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.

7. no CRITÉRIO DE JULGAMENTO

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

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

Lu b)
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7.3. As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para o
fornecimento do objeto.

8. DA JUSTIFICATIVA DA [ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

8.1. Priorizamos pela realização de licitação. na modalidade Pregão Eletrônico. para Registro
de Preços. haja vista que a contratação solicitada enquadra-se nas hi potescs do art. 31“. inciso IV
do Decreto Federal nº 7.892, de Ztil 3. visto a dificuldade de se definir o quamtitativo ideal a ser
contratado e sendo possível surgirem necessidades de pedidos posteriores. Considerando a
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
comprovadamente eficiente na busca por melhores preços. mantendo-os registrados para uma
futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos
orçamentários.
8.2. Ademais. tendo em vista a impossibilidade de precisar o quantitativo a ser demandado pela
Administração. bem como a conveniência de que as entregas sejam feitas de forma parcelada,
o Sistema de Registro de Preços demonstra—se a opção mais viável ao procedimento licitatório.

8.3. A Intenção de Registro de Preços — IRP n" 017/2022 da presente contratação foi
devidamente divulgada e se. manteve aberta durante o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis.
conforme estipulado no parágrafo «_S— lº—A. an. 4“ do Decreto 7.892, de Bºi 3:

15 ]"“-A () prazo para que outros ("grãos e entidades manifestem interesse
em participar de IR? será de oito dias úteis. no minimo. contado da data
de divulgação da IRP no Portal de Compras do Governo Federal.

8.3.1. Após o período de divulgação da ERP. todavia. não houve nenhuma manifestação de
interesse quanto à participação de outros órgãos. portanto. o Registro de Preços e adstrito à
Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES.

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1 , O critério dejulgamento será o de menor preço. representado pelo MENOR PREÇO POR
ITEM_ desde que observadas as especificaçõ >s c demais condições estabelecidas no Edital e
seus anexos.

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

9.3. As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para a execução
do objeto.
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10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E
ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1. Execução dos Serviços:

10.1.1. A execução dos S'Ct'ViÇOS será eletttada mediante expedição. pela Administração Pública.
da “ordem de serviços". que deverá conter a identificação da unidade requisitante. indicação
expressa dos números do pregão do procesgo. do contrato_ bem como a identificação da
Contratada.

“3.1.2. Os serviços deverão ser iniciados após o recebimento da "Ordem de Serviços" pela
Contratada. conforme estabelecido na respectiva soiicitação ou instrumento equivalente.

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

10.1.3. Durante o prazo de vaiidade do contrato a licitante vencedora tica obrigada, a prestar os
serviços contratados. conforme especificações e quantidades descritas neste Termo de
Referência.

10.1.4. Os serviços serão rejeitados. no todo ou em parte-& na hipótese dos mesmos não
corresponderem às espeeiticações com relação à excelência da qualidade.

10.15. Os serviços que não corresponderem às especificações contidas neste Termo de
Referência. deverão ser notiiicados a empresa e. consequentemente. não será efetuado o
respectivo pagamento de tais serviços.

10.2. Requisitos da Contratação:

102.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

a) O veiculo disponibilizado deverá estar em perfeito estado de conservação. utilização. motor
e mecânica. ou seja. em perfeito estado de funcionamento.

h) ("> veiculo deverá estar legalmente registrado no órgão de trânsito estadual.

e) ('orrerão por conta da Contratada todas as despesas de seguros. transporte. frete. tributos.
encargos trabaihistas e previdenciários. manutenção. combustiveis. decorrentes da locação do
veículo.

|J .) 'Jt
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d) A manutenção do veiculo correra por conta da Contratada, inclusive substituição de peças.
pneus e acessorios. oficina. ele.

e) Deverão regularmente ser elettiadas manutenções preventivas e corretivas.

1“) Nos casos de falha mecânica. eventos fortuitos. manutenção corretiva e preventiva. a
Contratada será obrigado a substituir o veículo com problemafdefeito por outro(a) nas mesmas
características e condições contratadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

23) O veículo locado não poderá. ser solicitado para revisão ou manutenção pret-ªentiva sem
comunicação prévia de 48 (quarenta e oito) horas, por escrito a Secretaria requisitante.

h) O veículo. para ser contratado. det-“erá ser aceito pela Secretaria que. através de sua área de '
manutenção procederá a uma inspeção técnica.

j ) O veículo não poderá ser substituído sem autorização prévia da Secretaria.

k) No dia em que o trator esteira for posto à disposição dos serviços, a Secretaria requisitante
irá realizar vistorias no veículo. cabendo a seu único e exclusivo critério a aceitação do mesmo.
Em caso negativo. a licitante Contratada terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
para reposição do veículo. após aviso.

[) A contratada se responsabilizará pela poda e transporte de galhos de art—orcs (limpeza).
devendo fazer o devido descarte dos materiais em locais apropriados.

m') O veículo poderá ter no máximo 15 (quinze) anos de uso.
n) O implemento Munck hidráulico deverá ter no máximo 10 (dez) anos de uso. podendo ser
conferido pelo ano de fabricado.

10.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência.

10.4 Aceitação do objeto:

[O.—l.]. () serviço será recebido provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias corridos. pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e tiscalização do contrato. para efeito de posterior
terilicaçfto de sua conformidade com as cspecilicuções constantes neste Termo de Referência
e na proposta,

10.4.2. () serviço poderá ser rejeitados. no todo ou em parte. quando em desacordo com as
espeeilieaçõcs constantes neste Termo de Referência e na proposta. devendo ser substituídos
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. a contar da notificação da contratada. às suas custas.
sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Avenida Vitória. nª“ 347 l (“entro l N[M'tl Venéciaflífw' | ("l-IP: 29830-000
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10.4.3. () serviço será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias corridos. contados
do recebimento provisório. apos a veriticação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.4.4. Na hipótese de a verificação & que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado. rcputar—se—a como r ªalizadat consumando-se o recebimento deiinitim no dia
do esgotamento do prazo.

10.45. O recebimento provisório ou delinitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10.4.6. No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o
cumprimento do referido prazo de execução dos serviços. a Contratada deverá comunicar por
escrito à Secretaria Municipal de Meio Ambiente tal ocon'ência. indicando a data em que
efetivara a entrega. não podendo o adiamento ser superior a 48h (quarenta e oito horas).

10.4.7. A eventual reprovação do serviço prestado. em qualquer fase de sua entrega não eximirá
() Contratante da aplicação das multas & que está sujeita a Contratada.

10.4.8. A Contratada não tica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser
observados apos o recebimento do serviço. nos termos do Codigo (.?ivilr observadas as
disposições deste 'l'ermo de Referência e do Edital.

ll. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

] l . l . São obrigações da Contratante:

] l .t.], receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no líªidital e seus anexos:

] 1.1.2. veriticar minuciosamente, no prazo fixado. a conformidade dos serviços recebidos
prmr'isoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta. para fins de
aceitação e recebimento definitivo:

11.1.3. comunicar a Contratada. por escrito. sobre imperfeições. falhas ou irregularidades
vcrilieadas nos serviços executados, para que sejam reparados./complementodos ou corrigidos;

ll.l.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada. atraves de
comissãofservídor especialmente designado:

l l .l .5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a execução dos sen-'iços. no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos:
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112. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 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.

12. DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

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

12.1.1. efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Referência e seus anexos. acompanhado da respectiva nota fiscal.
na qual constarão as indicações referentes a: quantidade de horas trabalhadas e o valor da hora
trabalhada;

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

12.1.3. complementar; reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência. o serviço incompleto ou defeituoso;

12.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega. os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto. com a devida
com provação:

12.1.5. manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com
as obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

1.2.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execução da Ata de Registro de Preços.

12.2. Constituem. ainda. obrigações da CONPRÁI'ADA:

a) Responsabilizar—se peta manutenção mecânica:
b) Responsabilizar—sc pela manutenção elétrica:

e) Responsabilizar-se pela substituição de peças;

12.2.1. Prestar todo serviço necessário à execução do presente Termo de Referência, que
deverão ser de qualidade comprovada competindo a Contratante a fiscalização e a verificação
de tal condição.
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l2.2.2. Pagar todos os encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais resultantes da
execução do objeto- como estabelece o Artigo 71 da Lei 8666/93.

l3.2.3. Dotar os seus emprega-idos. quando necessário. de equipamentos apropriados de proteção
individual. conforme preceituam as normas de Medicina e Segurança do Trabalho.

12.2.4. Utilizar. na execução do objeto. pessoal que atenda aos requisitos de qualilicacão
necessária ao exercício das atividades que lhe forem confiadas.

12.2.5 Registrar as ocorrências havidas durante a execução do objeto dando ciência à ,
Contratante. respondendo integralmente por sua omissão.

1.2.2.6 Observar as prescrições relativas às ieis trabalhistas. fiscais. seguros e quaisquer outros
não mencionados., bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em
decorrência da execução do objeto. isentando a Contratante de qualquer responsabilidade.

12.2.7 Manter em suas dependências caminhão Munck Truck que atenda as especiticações
contidas neste Termo de Referência para lins de eventual substituição imediata. caso necessário.
“visto que. diante de qualquer problema. o veiculo deverá ser substituído no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas.

12.2.8 Arcor com pequenos reparos:

12.2.9 Arcor com todas as despesas decorrentes da manutenção do veículo. bem como as

. eventuais com guinchos ou similares.
] ] (lll). Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do Contrato.

12.2. i l, Permitir. a qualquer tempo. a realização de inspeção no veículo colocado à disposição
da Secretaria. com a finalidade de veriiiear as condições de conservação. manutenção.
segurança e limpeza ou aferição do horímetro.

l?..ÍL [ 2. Dex-era a Contratada atender prontamente todas as recomendações da Contratante. que
visem a reguiar execução do presente serviço.

122.13. Apresentar no ato de assinatura do contrato a indicação do veículo que estará à
disposição para os serviços. apresentando o ano de fabricação, modelo/marca. capacidade e
placa; Prova de que o veículo possui contratação de seguro de Responsabilidade Civil
compreendendo Danos Materiais e Danos Corporais 0 Cobertura de Acidentes para Passageiros
e Terceiros e seus compram-antes de quitação. com vigência durante todo o prazo contratual
(Apólice de Seguro); Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo com seu
respectivo seguro obrigatório quitado.
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12.2.1—1. No caso de o veículo não ser de propriedade da licitante vencedora. esta deverá
apresentar Contrato de locação ou comodato com outra empresa. com testemunhas identificadas
e com as especificações do veiculo.

12.2.15. Em caso de substituição do veículo. a Contratada obriga-se a informar e remeter ao
Contratante os documentos alicima referentes ao novo veículo a ser utilizado.

122.16. Todos os documentos exigidos neste item devem ser entregues em cópia devidamente
autenticada por cartório ou por servidor nomeado pela Portaria nº i97. de 05 de. fevereiro de
203 E. para autenticação de cópias de documentos.

112.17. Arcai- com despesas decorrentes de notilicações e/ou multas por irregularidade na
documentação dos veículos ou lºi-ilhas decorrentes de má conservação.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14. DA A LTERAÇÃO SU BJ ET! VA

14. !. É admissivel 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.

15. no CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1. A fiscalização da execução do objeto será feita. pelo Contratante, por intermédio da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. de lorma a Fazer cumprir rigorosamente as
espeeiticaçõcs. prazo proposta e condições deste Termo de Referência e do Edital licitatório.

lil Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666. de 1993. será(ão) designadots) representante(s) para
acompanhar e liscalizar a execução dos serviços. anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização
de Ialhas ou defeitos observados.

] 5.3. Ficarão responsáveis pelo acompanhamcnto e liscalização da execução da Ata de Registro
de Preços os servidores. designados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para esta
finalidade:
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— TiTULAR SUPLENTE
SERVIDOR Wemerson Lusquinho Gomes João Lenonn Rotta

Nº MATRÍCULA 73.826 ' 78.136
CARGO Trabalhador Braçal Setor de Fiscalização
VÍNCULO Efetivo Comissionado

15,4. O(s) servidor(es) responsávelt'is') pelo acompanhamento e. fiscalização da execução da Ata
de Registro de Preços será(ão) nomeado(s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do
Prefeito.

15.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceirosr por qualquer irregularidade. ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios. e. na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conlbrmidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666. de l993.

15.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas 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.

16. no PAGAMENTO

16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta! dias. contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. através de ordem bancária. para crédito em banco.
agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993. deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco!
dias úteis. contados da data da apresentação da Nota Fiscal. nos temtos do art. Sº. 53 3ª. da Lei
nº 8.666, de 1993.

16.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota tiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal. constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou. na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema. mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
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16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda. circunstância que impeça a liquidação da despesa. como, por exemplo.
obrigação financeira pendente. decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ticará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese. o prazo para pagamento iniciar—se—á apos a comprovação da regularização da situação.
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

1665. Antes de cada pagamento a Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.

l6.7. Constatando-se. junto ao SICAF] a situação de in'egularidade da Contratada, será
providenciada sua notificação. por escrito. para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou" no mesmo prazo. apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma
vez. por igual período. a critério da Contratante.

16.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação“ no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com 0 Poder Público. bem
como ocorrências impeditivas indiretas. observado o disposto no art. 29. da Instrução
Nonnativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

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

16.10. Persistindo a irregularidade, & Contratante deverá adotar as medidas necessárias a
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente. assegurada a
Contratada a ampla defesa.

16.1 1 . Havendo a efetiva execução do objeto. os pagamentos serão realizados normalmente. até
que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços. caso a Contratada não regularize sua
situaçãojunto ao SICAF.

16.1 ] .1. Será rescindida a Ata de Registro de Preços em execução com a Contratada
inadimplente no SICAF. salvo por motivo de. economicidade. segurança nacional ou outro de
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interesse público de alta relevância. devidamente justificado. em qualquer caso. pela máxima
autoridade da Contratante.

16.12. Quando do pagamento. será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

16.111. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacionali nos termos da Lei
Complementar nº 123. de 2006. não sofrerá & retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto. o pagamento “ficará condicionado à
apresentação de comprovação. por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. desde que a Contratada não tenha
concorrido. de alguma forma. para tanto. tica convencionado 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 = l )( N )( VP. sendo:

EM E Encargos moratórios:
N : Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; [ ,»
VP : Valor da parcela a ser paga.
I : Índice de compensação financeira = 0.000 | 6438, assim apurado:

A - ; , , l : 0,00016438
E “ (TX) I (“ lOO 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. DA REVISÃO E REAJUSTE DE PREÇOS

17.17. DA REVISÃO:

17.12. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado. cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedodes').

l 7.1.3. Quando o preço registrado tomar—se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente. :] Administração convocará o(s) R)rl10€0d0r( es) para negociar-(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

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

17. l .5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.
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17.1.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso. () orgão gerenciador poderá:

— liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento. e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

- coovocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

17.25 DO REAJUSTE:

17.2.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano. contado da data limite para ;
a apresentação das propostas.

] 7.2.2. Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da Contratada. os preços
contratados poderão sofrer reajuste após () interregno de 1 (um) ano. aplicando—se o índice
IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

17.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

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

1725 Nas aferições linais. o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente. () definitivo.

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

17.2.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes eleger-ão novo índice
oficiaL para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.2.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

l 8.1 . Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL DO SERVICO
44
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19.1. Não haverá exigência de garantia contratual do serviço.

20. DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

20.1. C omete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520. de 2002. a Contratada que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação:

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto:

20.1.3. F alhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; [

9.0.1.4. Comportar—se de modo inidôneo;

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

20.2.L Advertência, por faltas leves., assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para à Contratante;

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

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

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

20.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente. pelo prazo de até
dois anos;

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

202.61. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 17.1
deste Termo de Referência.
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20.2.7. 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 17.1]. 172.5. 17.2.6 e 17.2.7 poderão ser aplicadas a
Contratada juntamente com as de multa. descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Tambem ficam sujeitas às penalidades do art. 87. III e IV da Lei nº 8.666_ de 1993. as
empresas ou profissionais que:

tenham sofrido condenação definitiva por praticar. por meio dolosos fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação:
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar—se-á 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 nD 9.784“ de 1999.
20.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados a Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos. ou recolhidos em favor da U nião. ou deduzidos da garantia. ou ainda. quando for
o caso. serão inscritos na Divida Ativa da União e cobradosjudicialmente.

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 suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá 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, () caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração.
observado o princípio da proporcionalidade.

20.9. Se durante o processo de aplicação de penalidade. se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846. de lº de agosto de 2013, como ato tesivo
à administração pública nacional ou estrangeira. cópias do processo administrativo necessárias
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente.. com
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despacho fundamentado. para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo 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 lº
de agosto de Bill.“). seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

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

21. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

21.1. O valor máximo previsto das despesas com a presente prestação de serviços está estimado
em R$443.340,0(I (quatrocentos e quarentª e três mil, trezentos e quarenta reais), tendo
por referência a média dos preços constantes no relatório de cotação de preços.

2 l .2. Apresente licitação teve seu valor estimado levantado através de pesquisa de mercado.

22. DOS RECURSOS ()RÇAMENTÁRIOS

33.1. A dotação orçamentária será indicada no momento da formalização do pedido de compra.
conforme Decreto nº 7.892. de 23 de janeiro de 2013:

Art. 7“ :$ 2“ No licitação para registro de preços não e necessário indicar a dotação
orçamentária. que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.

23. DAS ntsposmons GERAIS

33.1. Naquilo que for omisso o presente Termo de Referência. reger-se—á pelo Decreto
lt).()24/2019e pelas Leis nºs 10.520/2002 e ilhota/lººl

Nova Venécia - ES. 17 de Agosto de 2022.
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ANEXO II ?O EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N" 033/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A Prefeitura Municipal de'-: Nova Venécio'IES—Razão Social: ' %
CNPJ:

Endereço C'onªipleto:
CEP:
Fones ! Fax:
É-mail:
Site Internet:

Optante SIMPLES: ( )SIM ( )NÃO

A empresa A, MAN“. “ submete a apreciação de Vossa Senhoria. & propoxm em
confonnidade com o Edital em epígrafe.

Objeto: Contratação de empresa para serviço de locação de (II caminhão Munck Truck
com motorista (: operador para ser utilizado nos serviços de arborização (poda & extração).

VALOR VALOR“ QUANT. QUANT. ; . .- .- MARCA! , .
ITEM MÍNIMA MAXIMA LNID. ESPECIFICACAO!DESCRICAO FABRICANTE UMTARIO TO'IAL(R$) (R$)

VALOR TOTAL

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

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

PRAZO DE ENTREGA: O serviço deverá ser rcziiixado no prazo estabclecido cm editai. após;
o recebimento da ordem de serviço. conforme quantidades estabelecidas na respectiva
solicitação no instrumento equivalente.

PRAZO DE GARANTIAfVALIDADE: As licitantes deverão fornecer garantiaf'validade dos
bens conforme exigido no Termo de Referência (anexo I).

[)IªiCLARAÇÓES:
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] - Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

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

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

Nome:
Cargo:
Nacionalidade:
Estado civil:
Profissão:Endereço Completo: :
CEP:
Fone / Fax:
E-mail:

Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
CPF:

Dados Bancários da Empresa:

Banco:

Agência:. Conta:
Dados do Contato com a Empresa:

Nome:

Cargo:
Endereço Completo:
CEP:
Fone / Fax:
E—mail:

Em ....... de ................................. de 2,022.

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

OBSERVAÇÓES:

]) 0 modelo acima e somente de. referência. devendo constar todas as exigências contidas no
item 6 e subitens (Do preenchimento da proposta) e demais especificações descritas no Edital de
Pregão Eletrônico nº 033/2022.

2) Caso sejam necessários maiores esclarecimentos. entrar em contato com a Equipe de Pregão
no endereço e telefone descritos no rodapé deste Edital.

Ui C)
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ANEXO III DO EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N" 033/2022

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2022

Processo Administrativo nª 561414, de 22/02/2022

CODIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E070000132.002]

O MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. considerando o
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRONICA. para
REGISTRO DE PREÇOS Nº FIX/20225 publicada no Diário Oficial União e do Estado do
Espírito Santo de XX/XX/ZOZZ, Processo Administrativo nª 561414/2022. RESOLVE
registrar os preços da empresa indicado e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação
por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital.
snieitando—se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações. no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores. e em
conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES

1.1. De um lado. 0 MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO no ESPÍRITO SANTO.
pessoa jurídica de direito público. inscrito no CNPJ nº 27.167.428/()001-80. Sediado na Avenida
Vitória. nº 347, Bairro Centro. CEP: 29830—000, Nova Venécia-ES. representado pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRE WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro. casado.
enfenneiro, residente e domiciliado neste Municipio. por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. neste ato designada simplesmente como ORGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS. neste ato representado pelo Senhor
Secretário (a) VICTOR CREMASCO MENDONÇA, brasileiro, casado. residente e
domiciliado neste Município e de outro lado. a Empresa XXX. pessoajurí—dica de direito privado.
inscrita no CNPJ sob o nº XXX. estabelecida na Rua XXX. nº XXX. Bairro XXXI (Cidade)
XXX, CEP: XXX. e-mail: XXX. tel, XXX doravante denominada FORNECEDOR,
representada neste ato pelo(a) Senhor(a) XXX. portador(a) do CPF nº XXX e da C I nº XXX.
(Nacionalidade) XXX, (Estado Civil) XXX, (Prolissão) XXX. donticiliadom) e residente na
Rua XXX. nªJ XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX. CEP: XXX. tem entre sitjusto e avençado &
presente Ata que. quando publicada. terá efeito de compromisso de fornecimento. nos termos
do Decreto nº 7.891 de 2013 e suas alterações. que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. observada as condições estabelecidas no
ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

Ai—“enídn Vitorio. nÚ 347 l Centro l Novo Venezinfíºíâ l CEP: 29836-000
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2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa para
serviço de locação de (ll caminhão Munck Truck com motorista e operador para ser
utilizado nos serviços de arborização (poda e extração)- especificados no item .......... do
Termo de Referência. anexo ...... do Edital de PREGÃO N" 033/2022. que é parte integrante
desta Aton assim como a proposta vencedora. independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS. ESPECIFICACÓES E QUANTITATWOS

3.1. O preço registrado. as espeeiticnçõen do objeto, a quantidade. fornecedor e as demais '.
condições ofertados na proposta são as que seguem:

Fornecedor (razão social, CNPJ/ME endereço, contatos. representante)

Prazo de
. Item Marca Modelo garantia ou

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

edital)

Quant. Valor Valor
Total Unitário Total

Ol

()?.

03

Valor Total]

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

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

Marca Modelo Quan t ValorItem Especificação (se exigida no (se exigida no Unid. ' . . .. , . Total Unitarloedital) edital)

CLÁUSULA QUARTA: no onoÃo GERENCIADOR E PARTICIPANTES

4. l. () órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Órgão Gerenciador:
ITEM" DESCRICAO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

4.3. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Ui k)
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Órgão Participante:
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

CLÁUSULA QUINTA: DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços. durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório.
mediante anuência do gestor municipal/orgão gerenciador. desde que devidamente justificada
a x-ªantagem e respeitadas. no que. couber. as condições e as regras estabelecidas na Lei n0 8.666.
de 1903 e no Decreto n“ 7.892. de 2013.

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

5.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder. por
órgão ou entidade. a 50% (cinquenta por cento—) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 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
órgãos participantes. independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.

5.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº l I .488. de 2007. o órgão gerenciador somente
autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente. somado aos valores
das contrataçoea já previstas para oorgâo gerenciador e participantes ou já destinadas
a aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.()00.00 (oitenta mil reais) (Acórdão
TCU nº 2957/20l1 , P).

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

U] 'JJ
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5.6. Após a autorização do órgão gerenciador. o órgão não participante deverá efeti *ar a
contratação solicitada em ate 90 (noventa) dias. observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.

5.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar. excepcional cjustiticadamentc. a prorrogação do
prazo para efetivação da contratação. respeitado o prazo de vigência da ata. desde que solicitada
pelo órgão não participante.

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 CANCELAMENTO

7.1. Da Revisão de Preços

7.1.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a lim dc veriiicar a 'tfantaiosidade dos preços registrados
nesta Ata.

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

7.1.3. Quando o preço registrado tornar—se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente. a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

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

7.1.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classiticaçao original..

7,1.5. Quando O preço da: mercado tornar—sc superior aos preço:—; registrados e o Ibmcccdor não
puder cumprir o compromisso. () Órgão gerenciador poderá:

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

'JI 4:-
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7.1.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.1 .o. Não havendo êxito nas negociações. o orgão gerenciador deverá proceder à revogação da
ata de registro de preços. adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

7.2. Do Cancelamento do Registro de Preços

7.2.1. () 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 equivalente no prazo estabelecido pela
Administração. sem justílicativa 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. sol'rer sanção administrativa cujo efeito torne—o proibido de celebrar contrato
administrativo ou documento equivalente alcançando o órgão gerenciador c orgão—(s)
participanteí s):

7.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.2.1.1. 7.2.1.2 e 7.2.1.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

7.2.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente. decorrente
de caso fortuito ou força maior. que prejudique o cumprimento da ata. devidamente
comprovado»; e j usti ti cados:

7.2.3.1. 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.

8.1.1 . As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva. em
pregão para registro de preços que. convocados. não honrarem () compromisso assumido
injustilicadamente. nos termos do art. 49. ªlº do l,)ccrcto nu 10.024/19.
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8.2. F da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5“. inciso X. do Decreto nº
7,8932013). exceto nas hi poteses em que o descumprimento disser respeito as contratações dos
orgãos participantes, casa') no qual caberá ao respectivo orgão participante & aplicação da (
penalidade (art. 6“. Parágrafo único. do Decreto nº 7893/2013).
8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto n" 7892/2013. 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, os obrigações da Administração e do tornecedor registrado. penalidades e demais
condições do ajuste. encontram—se detinidos no Termo de Referência. AN EXO AO EDITAL.

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos qriantitatix-os tir—cados nesta ata de registro de preços.
inclusive o acréscimo de que trata o ª I“ do arts 65 da Lei nº 8.666J93_ nos termos do art. 12.
55!“ do Decreto nº 7892/13.

9.4. A ata de realização da sessão pública do pregão. contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar Os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços nos termos do art. ll. _õálº do Decreto n. 7.892.
de 2014.

Para lirmeza e validade do pactuado. a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor.
que, depois de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes e encaminhada cópia um
demais Órgãos participantes (se houver).

Nova Venécia—IES. de ........................ de 2032.

Ordenador de Despesas
Nome e assinatura
Cargo
CNPJ

Representante legal do órgão gerenciador
Nome e assinatura
Cargo
CNPJ
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Nome e assinalura do Representante da Empresa
RG nºCPI" n “ .Nome da Empresa éCNPJ ;
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._ANEXO IV ?O EDITAL
PREGAO ELETRONICO N" 033/2022

MINUTA DE CONTRATO N" .../2022
Processo Administrativo nº 561414, de 22/02/2022

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.02.0021

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

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO oo ESPIRITO SANTO. pessoa jurídica
de direito público inteino inscritonoC'NPl nº27. 167. 428/0001- 80 sediado na Avenida Vitória
nº 347 Centro Novo Venecin— [& S dcsienudo ahrex iodamcnte como CONTRATANTE neste
ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Preleito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES.
brasileiro casado. enfermeiro. residente e domiciliado neste Município. designado
abreviadamente como CONTRATANTE. neste ato representado pelo Senhor Secretário (a)
VICTOR CREMASCO MENDONCA. brasileiro. casado. residente e domiciliado neste
Município e de outro lado a Empresa pessoa juridica de direito privado
de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob O nº ......................... estabelecida
na ........................... nº ........... Bairro ............... (Cidade) .......................... CEP: ........................
e—mail: ..... . ............... telefone ................... dorm-“ante denominada CONTRATADA.
representada neste ato pelo(a) Senhor(a) ................................... portador(_a) do CPF
nº ...................... e da ( I nº ....... , ................ (Nacionalidade) .................... (Estado
(. iv il) ..................... (Profissão) ................... domiciliodo(a) e residente na ...............................
nº ........... Bain—|O ................ (C idade) ......................... CEP: ....................... tendo em vista O que
consta no Processo n“ 561414/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. da Lei nº 10.520, de i? de julho de 2002 e da Lei nº 8.078. de [990 — Código
de Defesa do Consumidor. do Decreto nº 7.803. de 23 de janeiro de 2013 resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato. decorrente do Pregão Eletrônico nº XX/2022- por Sistema de
Registro de Preços nº ....../2()..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. () objeto do presente Termo de Contrato e a contratação de empresa para serviço de
locação de 01 caminhão Munck Truck com motorista e Operador para ser utilizado nos
serviços de arborização (poda e extração). conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no 'l'ermo de Referencia. anexo do Edital.

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

I.3. Discriminação do objeto:

DESCRIÇÃO! UNIDADE
ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDA' QUANTIDADE VALOR

ITEM

]

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÉNCIA CONTRATUAL

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato (: aquele fixado no Termo de Referência. com
inicio na data de , ! / ______ e encerramento em / ] ___. prorrogável na
forma do art. 57, êlº. dviiei nº 8.666“. de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

3.1. O valor do presente ”Termo de. Contrato e de R$ (.. .............. ).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual. inclusive tributos e/ou impostos. encargos sociais. trabalhistas.
previdenciários. fiscais e comerciais incidentes. taxa de administração. frete. seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA QUARTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As des esas decorrentes desta contrata'ão eStão _roºrumadais em dotaâo or 'amentáriaºf :: ªr ªr
própria. prevrsta no orçamento do M LIHICIpEU para () cxercicxo de 2022, na classrficação abaixo:

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO

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

CLÁUSULA SEXTA: DD REAJUSTE

(LI. As regras acerca do reajuste do valor contratuai são as estabelecidas no Termo de
Referência. anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Avenida Vitória. n“ 347 ) (“entro & Nom Venécii-is'l-IS ) (ÍIiP: 29830-000
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7. [. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente cºntratação.

CLÁUSULA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

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

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO

9.1 . A lisenlização da execução do objeln será efetuada por C omissãn/Representante designado
pela CONTRATANTE. na l'orma estabelecida no 'I'ermu de Referência. anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1. As obrigações da CCNTRATAN'I'E e. da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexa do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do centram são aquelas prevista.—; no 'I'ermo de
Referência. anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

! 2.1 . () presente Termo de Contrato pnalerá ser rescindido:

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

lll .2. amigavelmente. nos termos do art. 79. ineisn II. da Lei n“ 8.666. de 1993.

13.2. Os cams de rescisão contratual serão formalmente nmlívaulos. assegurando—se à
CONTRATADA 0 direito à prévia e ampla delega.

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

Avenida Vinnie:. nº 347 s Centrn i Nuxa Venéeiau'l-lH * (“l.Iª: EBM-(HN)
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12.4. () termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos.
conforme o caso:

12.4. [. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos:

1.2.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos:

12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA "TERCEIRA: DAS VEDAÇÓES

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÓES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger—se—âo pela disciplina do art. 65 da Lei n“ 8.666. de
1993.

14.2. A COlªw'l—RA'I'ADrª-X e obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais. os acréscimos
ou supressões que se lizerem 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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. () 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 limpenho/(Ía—rrta (Í'ontrator'Autorização). sob pena de decair do direito à
contratação. sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato e no Edital.

lol.]. Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do TENHO de Contrato ou aceite do instrumento equivalente. a Administração poderá

6]
Avenida Vitoria. nª“ 347 É ("entro ] Nuxa kf'enéeiaJE-ZH' : (flílª: 29830-000

Telefone: (27) 3752-9004 l lí—mail: Iieitncao—u'notm eneeiaesemhrª une....fjtgygiy ent-_.tita-«Wªgitn'



:
I—

.: Nova veuãcm
lã Esp SANTO.,

Municipio de Nova Venécia - Estado do Espirito Santo
SECRETARIA M UNICIPAL DE APMINISTRAÇAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudieataria. mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias. a contar da data de seu recebimento.

16.1.2. () prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período. por
solicitação justiiicada do adj udicatário e aceita pela Administração.

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

16.2.1. referida Nota está substituindo o contrato. aplicando-se a relação de negocios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666. de 1993:

16.2.2. a Contratada se vincula a sua proposta e as previsões contidas no Edital e seus anexos;

16.2.3, a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei nº 8560/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos, 79 e
80 da mesma Lei.

16.3. () prazo de vigência da contratação e de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão
neste instrumento contratual e no 'l'ermo de Referência.

16.4. Previa-irritante & contratação a Administração realizará consulta ao SlCV-Xl" para identificar
possivel suspensão temporária de participação em licitação. no âmbito do órgão ou entidade.,
proibição de contratar com o Poder Público, hem como ocorrências impeditivas indiretas.
observado o disposto no art. 29. da Instrução Normativa nº 3. de 26 de abril de 2018. e nos
termos do art, 6“, III, da Lei nº 10.522, de 19 dejulho de. 2003, consulta prévia ao CADIN.

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

164.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SlC'A F. o contratado devera regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até ()5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas neste Contrato e no Edital e anexos.

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

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato. a Administração. sem prejuízo da

62
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aplicação das sanções das demais cominacõcs legais—; cabíveis & esse licitante. poderá convocar
outro licitante. respeitada a ordem de classificação. para. após a comprovação dos requisitos
para habilitação. analisada a proposta e eventuais documentos complementares e. feita a
negociação, assinar o Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICIDADE

l?.l. lncumbirá à Coniralimtc providenciar a publicação deste instrumento. por cxiralo, no
Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nª“ 8.666. de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir os litígios que decorreram
da execução deste 'l'crmo do Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.
conforme art. 55, gºlº da Lei nº 8666/93.

Para Firmeza c validade do pactuado. o presente Termo de Contrato foi lavrado cm ()4 (quatro)
vias de igual [cor. que. depois de. lido o achado em ordem. vai assinado pelos contracntes.

Nova Venécia « ES. dc ..................... de 2022.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONTRATANTE

CONTRATADA

,,(U
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