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EDITAL

PREGÃD ELETRÚNIEÚ Nº DTBI'ZDZZ - REGISTRO DE PREÇOS
IProcesso Administrativo n.“ 145852022]:

codigo de Identificação CidadES: 2Ú2.2..ÚISEÚTÚÚÚÚI .ÚZUÚÁE

Torna-se publico. para conhecimento dos interessados. que o Município de Colatina-ES. pessoa iuridica de
direito público interno.. inscrito no CNPJ sob cr n'ª É?.1ESJESFDIJD1-Td, com sede na Avenida Angelo Giuperti.
343. Elairro Esplanada, Colatina - ES, por intermédio da Secretaria Municipalªde Administração. realizará
licitação. para registro de preços. na modalidade PREGAÚ, na forma ELETRÚNICA. do tipo menor preço
por lote. 0 Pregão Eletrônico será realizado pelo Pregoeiro do Municipio de Colatina, designado pela Portaria
nº EI'IIEIIZEFZE, nos termos da Lei n'ª IÚEZÚ. de 1? de julho de EDGE. Decreto Federal nª IEIJEIZzI de 20 de
setembro de QUIS. da Lei Complementar nª 123. de Iii de deZembro de 2006 e suas atualizações, do Decreto
n'ª' TESE, de 23 de janeiro de 2Ú13.,aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666. de 21 de iunho de 1393, e as
exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: EEJ'I MEME

Horário: 03h39

ENDERECO ELETRÚNIEÚ: www.portaIdecompraspubiicascomhr.

1 - DE) ÚBJETÚ:

1.1 - Formaliaação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e
mopiliãrios, destinados a reestruturação da Administração Municipal., através da Secretaria Municipal de
Administração, conforme condições. quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 - O critério de gulgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos quanto às especificações do obgeto.

2 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:

2.1 - Os Lotes, as descrições dos itens e os quantitativos estimados obedecerá ao disposto no ANEXO III..

22 - A existência de preços registrados não obrigará aAdministração afirmar contratações que deles poderão
advir. facultada a realização- de licitação especifica ou a contratação direta para. a aquisição pretendida nas
hipoteses previstas na Lei Federal n'ª. B.BSBFSS. mediante fundamentação.. assegurando-se ao peneãciãrio do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3 - DA DÚTAEÃÚ ÚREÁMENTÁRIÁ:

3.1 - As despesas inerentes a este Pregão correrão ã conta das respectivas dotações orçamentárias dos
órgãos e entidades da ªdministração Direta e Indireta que aderirem ã contratação e serão especificadas ao
tempo da autorização de fornecimento—.
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4 - oo ºnoãº ºenenclaoon E oncâos PARTICIPANTES:

4.1 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE Administração (SEMAD), serei responsável pelo gerenciamento.
orientação e controle do presente sistema de registro de preços;
AI.? - Participam. ainda, deste certame os seguintes orgãos da Administração Pública Municipal:
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMUS?

5 - DD CREDENCIAMENTO:

5.1 - Ú fornecedor deverei fazer o seu cadastramento iunto- ao site assumir..portaldecompraspuhlicas..com.br.

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

5.3 - Jªi 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,

5.4 - E de respºnsabilidade dº cadastradº cºnferir a exatidãº dºs seus dadºs cadastrais nº Pºrtal de
Cºmpras Públicas e mantê-lºs atuaiiaadºs juntº aºs órgãºs respºnsáveis pela infºrmaçãº, devendº
prºceder, imediatamente, à cºrreçãº ºu à alteraçãº dºs registrºs tãº lºgº identifique incºrreçãº ºu
aqueles se tºrnem desatualizadºs.

5.4.1 - Et nãº ºbservância dº dispºstº nº subitem anteriºr pºderá ensejar desclassificaçãº nº
mºmentº da habilitaçãº.

5.5 - fºi perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

e - os aoE sitº a em DE necismº DE Pnecosz

6.1 - A ata de registro de preços, durante sua validade, com propósito de estimular e incentivar fomento de
competidores para o certame o qual detiui em persecução a proposta mais ªrantaiosa. poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame Iicitatõrio-, mediante
anuência do órgão gerenciador. desde gue desidamente iustilicada a vantagem e respeitadas. no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nIJ 8.665. de 1833 e no DECRETÚ Nº 13.395. DE 1.2 DE AEIRIL DE
EDIE].

6.2 - 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 preiudigue as
obrigações anteriormente assumidas com o orgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3 - rªts aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder. por Órgão ou
entidade, a IGI] % (cem por cento) dos quantitativos do instrumento convocatório e registrados na ata de
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registro de preços para o orgão gerenciador e órgãos participantes.

5.11 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder. por órgão ou entidade. a, “30% (cem por
cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços e. na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o orgão gerenciador e para os órgãos participantes.
independentemente do numero de orgãos não participantes que aderirem.

6.5 - Ao órgão não participante cgue 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
contraditd-rio. de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais. em relação
as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao orgão gerenciador.

6.6 - Apos a autorização do órgão gerenciador. o órgão não participante devera efetivar a contratação solicitada
em ate noventa dias. observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.6.1 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar,, excepcional e justiftcadamente, a prorrogação do prazo
para efetivação da contratação. respeitado o prazo de vigência da ata. desde que solicitada pelo órgão
não participante.

?" - DA PARTICIPACAÚ HD PREGÃD:

Íl'fl - Poderão participar deste Pregão as interessadas com objeto compativel ao licitado e que esteiam
cadastrados no sitio 1.*.rvrvvportaldecompraspublicas.com.br.

?.1..1 - Para ter acesso ao sistema eletrõnico. os interessados em participar deste Pregão deverão dispor
de chave de identilícação e senha pessoal. informando - se a respeito do funcionamento e regulamento
do sistema.

?.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 EIÉIÚT'. para o agricultor familiar. o
produtor rural pessoa fi'sica e para o microempreendedor individual - lleI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123. de 2006.

7.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados:

?.3.1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos. na forma da legislação
vigente:

?.32 - Que não atendam as condições deste Edital e seu(s) anexofsl;

3.3.3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou iudicialmente. conforme determina Artigo 1.134 do Código Civil
Brasileiro:

?.34 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo Elº da Lei n'D 8.365, de 1393;

T.E.E - Empresas que se encontram sob o regime falimentar. As empresas em recuperação judicial que
tenham seu plano de recuperação aprovado pelo iuizo competente poderão participar do certame:
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13.6 - Entidade5 empre55riai5 que e5tejam reunida5 em con5orcio;

T.E.? - Droanizaçãee da Sociedade Civil de lntere55e Publico - OSCIP. atuando n5555 condição (Acordão
nº MBEÉÚM-TCU-Plenãrio).

13.8 - O Prefeito. e Vice-Prefeito.. o5 Vereadore5. o5 ocupantes de cargo em comi5eão ou função de
confiança. 55 pe55o55 ligad55 5 qualquer dele5 por matrimônio ou parente5co. afim ou con5ançuineo. ate'
o 5egundo grau, ou por adoção e o5 5ewidore5 e empregadoo público5 municipais. não poderão contratar
com o Município, 5ub5i5tindo 5 proibição ate' 5ei5 me5e5 apd5 hnda5 55 re5pecti5'55 funçãe5, conforme
di5po5to no art. 29 da lei orgânica do municipio de Colatinaie5.

Tel— - A declaração fal55 relativa ao cumprimento de qualquer condição eugeitarã 5 licitante 55 5ançãe5 preªi'iet55
em lei e neste Edital.

?.5 - lªio apresentar proposta. tica subentendido que 5 licitante conhece todas 55 condiçoe5 e5tabelecida5 no
pre5ente edital., e 5eu5 5nea-zo5.

?.E - Como condição para participação no Pregão, 5 licitante deverá aceitar em campo proprio do 5i5tema
eletrônico. relativo 55 5eguintee decl5r5ç5e5:

?.6.1 - Declaro para o5 devido—5 ino leçaie que conheço todae 55 regra5 do edital. bem como todo5 o5
requioito5 de habilitação e que minha propoota e5t5 em conformidade com 55 exigências do in5trumento
convocatório.

356.2 - Declaro cumprir os reouisito5 de habilitação e que 55 declaraçãe5 informadae 5ão veridica5.
conforme parágrafo5 4ª e 5“ do art. EE— do decreto WEBMZÚEL

36.3 - Declaro para o5 deuido5 fin5 legai5, em cumprimento ao exigido no edital, que ate' 5 pre5ente
data inexietem fato5 impeditivoe para 5 habilitação no pre5ente proce55o licitatório. ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencia5 pooteriore5

T.E.:l- - Declaro para o5 deªiidoe 1in5 legai5., conforme o di5po5to no inci5o V do art.. 2? da Lei 8566. de 21
de ;Éunho de 1993. acreocido pela Lei 3854, de 2? de outubro de 1983, que não emprega menor de
dezoito 5no5 em trabalho noturno. perigoeo ou in55lubre e não emprega menor de deze55ei5 5no5. 55Iº-ro
na condição de aprendia“. 5 partir doo 14.|[qu5torze',-55no5.

?.65 - A licitante enquadrada como microempreoa ou empreea de pecgueno porte deverá declarar, em
campo proprio do Si5tema. que atende 5o5 recguieitos do art. 3" da LC n'ª 1.23E2ÚÚB. para fazer lêu5 ao5
beneli'cio5 previ5to5 ne555 lei.

T.? - A declaração fal55 relativa ao cumprimento de qualquer condição 5ugeit5r5 a licitante 55 55nç555 previota5
em lei e ne5te Edital.

?.8 - Em raaão da Lei nº 13.309. de 2018, Lei Geral de Proteção de Dado5 Pe55oai5. o repre5ent5nte legal da
empre55 participante do pregão eletrônico e5t5 ciente e reçietra 5u5 manife5tação livre., informada e inequívoca,,
pelo qual concorda com otratamento de 5eu5 dado5 pe55oai5. para finalidade determinada e cumprimento da

Iegi5lação quanto a publicidade e traneparência. pelo Municipio de Colatina, doravante denominado Controlador.
para que e5te tome deci5555 referente5 ao tratamento de 55u5 dado-5 pe55o5i5. bem como. para que realize o
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tratamento de tais dados. envolvendo operações como as que se referem a coleta. produção. recepção-,
classificação, utilização., acesso. reprodução, transmissão, distribuição. processamento, arquivamento,
armazenamento. eliminação. avaliação ou controle da informação., modificação. comunicação. transferência.
difusão ou extração.

& - DA APRESENTAÇÃO DA PRÚPÚSTÁ E DDS DOCUMENTOS DE HÁBILITÃEÃD:

8.1 - rªt licitante deverá encaminhar proposta. concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos
neste Edital. exclusivamente por meio do sistema eletrônico. ate' a data e horário marcados para abertura da
sessão pública, quando então encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos
documentos de habilitação.

8.2 - A licitante deverá consignar. na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global da proposta. gs
considerados e inclusos todos os tributos, fretes. tarifas e demais despesas decorrentes da execução do
obieto.

8.3 - JEI. licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar. em campo
proprio do Sistema. que atende aos requisitos do art. 3“ da LC. n..'ª' 1233.2006. para fazer Eus aos beneficios
previstos nessa lei..

84- - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação. a conformidade da proposta ou
ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte suieitara a licitante as sanções previstas
neste Edital.

8.5 - As propostas ficarão disponiveis no sistema eletrônico.

8.6 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta.. sem preguizo das
sanções previstas nesse Edital.

B.? - Ate” a abertura da sessão pública. a licitante poderá. retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhados.

&& - & Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o art. 25 do Decreto n.“ 153243319, perdurará por mais de
24 [vinte e quatro) horas.

3.5.1 - Apos a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, 1tria chat, mensagens às
licitantes informando a data e- o horário previstos para o início da oferta de lances.

8.9 - As propostas terão validade de Eli] (noventa) dias, contado-s da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.

3.10 - Decorrido o prazo de validade das propostas. sem convocação para contratação. ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos, cabendo as mesmas prorrogarem a validade de suas propostas.

e - oa ABERTURA oa sessão PÚBLICA

9.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzrida pelo Pregoeiro. ocorrerá na data e na hora indicada
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ne preâmbulo deste Edital. no sitio "amv:.pertaldecempraspublicas.com.br.

El.,? - Durante a sessão pública. a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ecerrerã exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo proprio de sistema eletrônico.

9.3 - Cabe ã licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo [":-nus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

3.4 - O Pregoeiro veriãcarã as propostas apresentadas e desclassificarã. motivadamente, aquelas que não
esteiam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

3.5 - Somente as licitantes com propostas classilicadas participarão dafase de lances.

3.6 - Aberta a etapa competitiva. as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos.
exclusivamente por meio de sistema. eletrônico. sendo imediatamente informadas de horário e valor
consignados no registro de cada lance.

H..?“ - A licitante semente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

ELE - Durante e transcurso de sessão.. as licitantes serão informadas. em tempo real, de valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identilicacãe da efertante.

Etª - Em caso de empate. prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.. Sendo respeitado es beneficios de
MEEPP nes cases de processo cem ampla concorrência.

EME] - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de iulgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo e direito de pleitear qualquer alteração.

Etªll - Durante a fase de lances. o Pregoeiro pederã excluir. jiustificadamente, lance cuie valer seia
manifestamente inexenuivel.

9.12 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessivel as licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.

9.13 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 1D (dez] minutos, a sessão
pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 [vinte e quatro) horas após a
comunicação expressa do fato aos participantes no sitio www.portaidecompraspubiicas.com.br.

El_lal - O intervalo minimo de diferença de vale-res entre os lances, que incidirã tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação a proposta que cobrir a melhor oferta deverã ser de R$ LÚÚ (um) real.

9.15 - Sera' adotado para e envio de lances no pregão eletrônico e medo de disputa "ÁBERTÚ". em que as
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.. com prerrogaçães.

3.16 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de ll] [dezl minutos e, após isso. será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois_minutes do periodo de duração
da sessão pública.
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ELI? - A prorrogação automática da etapa de lances. de gue trata o item anterior. será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediário—s.

9.18 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores.. a sessão pública. encerrar-se-a
automatic ame nte.

1D - DD BENEFÍCIÚ ÁS MIERÚEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUEND PORTE

10.1 - Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classilicada. não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte. e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte
que seia igual ou até 5% (cinco por cento; superior à proposta mais bem classificada. proceder-se-ã da
seguinte forma:

10.1..1 - Iªi microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada. poderá. no prazo de 5
[cinco) minutos. contados do envio da mensagem automática pelo sistema. apresentar uma última oferta.
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em cgue, atendidas as exigências
habilitatorias e observado o valor estimado para a contratação. serã adêudicado em seu favor o obieto
deste Pregão:;

10.12 - Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate. ou receber
guaisguer outro-s benefícios da Lei Complementar n." lã.-“EDIE, sera verificado pelos meios legais.
relativas ao último exercicio e ao exercicio corrente. caso a empresa tenha extrapolado faturamento
máximo permitido, conforme art.. 3” da mencionada Lei Complementar.

10.1.3 - Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada,
na forma da condição anterior. o sistema, de forma automática. convocará as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição. na ordem classificatória. para o
exercício do mesmo direito“;

“1.1.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição.. o sistema fara" um sorteio
eletrônico., definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta hnal
do desempate:

10.15 - A convocada que não apresentar proposta dentro do praZo de 5 [cinco) minutos. controlados pelo
Sistema. decaira do direito previsto nos artigos Me 315 da Lei Complementar n.º' 1235.2006; 29. Na
hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção-, o procedimento licitatório prossegue
com as demais licitantes.

11 - oA NEGDCIAÇÃD

11..1 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública.. o Pregoeiro deverá encaminhar. pelo sistema
eletrônico, contraproposta ã licitante gue tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta., vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

11.2 - A negociação será realizada por meio do sistema. podendo ser acompanhada pelas demais licitantes..
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11.3 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que no prazo de Úãtduasi horas. envie a proposta
adequada ao último lance ofertado apos a negociação realizada., acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares. quando necessários á. confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá apresentados.

113.1 - O prazo poderá ser prorrogado-, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito. antes
de lindo o praZo estabelecido.

11.4 - Apos a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitabilidade e iulgamento da proposta.

12 - DA àEEITAE—ILIDÁDE DA PROPOSTA

12.1 - A licitante melhor classificada, deverá enviar proposta de preço readequada ao último lance,
em campo próprio do sistema eletrônico dentro do prazo estipulado durante a sessão pública.

12.2 - Cr Pregoeiro examinará a pro-posta. mais bem classificada quanto á compatibilidade do preço ofertado
com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especilicaçães técnicas do obieto.

12.3 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Colatina ou. ainda. de pessoas fisicas ou Éuridicas estranhas a ele. para orientar sua decisão.

12.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido..

12.5 - Não se admitirá proposta que apresente valo-res simbólicos. irrisorios ou de valor Zero.. incompatíveis com
os preços de mercado. exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante. para
os quais ela renuncie á parcela ou a totalidade de remuneração.

12.6 - Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexenuiveis.

12? - Ds criterios de aceitabilidade são cumulativos., verificando-se tanto o valor global quanto os valores
unitários estimativos da contratação.

12.8 - Gonsiderar-se-ã inexeguivel a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de
documentação gue comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do
objeto deste Pregão.

12.9 - Eerá desclassificada a proposta que não corrigir ou não iustilicar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro.

12.13 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste
Edital, será desclassificada e sujeitar-se-a as sanções previstas neste instrumento convocatório e a lei.

12.11 - Se a proposta não for aceitável. ou se a licitante não atender ás exigências de habilitação o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente. na ordem de classificação, ate' a seleção da
proposta que melhor atenda a este Edital.

12.12 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital. a licitante será declarada vencedora..
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13 - DA GARANTIA E DA ASSISTENCIA TECNICA

13.1 - Quanto da garantia do obgeto licitado, será adotado o disposto no Termo de- Referência - Anexo I
deste edital.

13.2 - Quanto da assistência técnica do obgeto licitado, será adotado o disposto no Termo de Referência -
Anexo I deste edital.

14 - DA APRESENTACAO DAS AMÚSTRAS

14.1 - D obgeto licitado dispensa a apresentação— de amostra.

15 - DA HABILITAÇAÚ

15.1 - A habilitação das licitantes sera verihcada pelo pregoeiro e eguipe de apoio., opsenrando os documentos
especiticados neste Edital.

15.2 - Gs documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico., ate' a data e horário marcados para a abertura da sessão
pública.

15.2.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares., necessários a
contirmação daqueles exigidos neste Edital e ga apresentados, a licitante será convocada a encaminha“-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e guatro) horas, sob pena de inabilitação.
15.22 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais guando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.

152.3 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJICPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
15.24 - Se a licitante se cadastrar como matriz, todos os documento-s deverão estar em nome da matriz,
e se a licitante se cadastrar como lilial. todos os documentos deverão estar em nome da hlial, exceto
agueles documentos que, pela própria natureZa, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da.
matriz.

152,5 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e hlial com diferenças de numeros de
documentos pertinentes ao CHD e ao CRFFFGTS, guando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

152.6 -Tambe'm poderão ser consultados os sitios oliciais emissores de certidões.

15.3 - RELATIVA HABILITAEAD JURÍDICA

15.3.1 - Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede“;

15.32 - Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta, Comercial da respectiva sede,
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acompanhado de documento comprobatório de seus administradores:

15.3.3 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera. com averbação no Registro onde
tem sede a matriZ. no caso de ser o participante sucursal. lilial ou agência;

15.335r - Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede. acompanhada de prova da indicação dos seus administradores:

15:35 - Microempreendedor Individual - MEI: Eertiãcado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI,
na forma da Resolução CGSIM nD 1552005. cuia aceitação ãcarã condicionada ã veriãcação da autenticidade no
sitio WW:.portaldoempreendedorgovbr;

15.36 - Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorização para
funcionamento. conforme determina Artigo 1.134 do Código Civil Brasileiro.;

15.3.1'r - Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor., com a ata da assembleia que o
aprovou. devidamente arguivada na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede. bem como o registro de que trata o art. 1D? da Lei no 536519“; Inscrição no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera.. com averbação no Registro onde tem sede a matriz. no caso de
ser o participante sucursal, lilial ou agência.

15.35 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

15.4 - RELATIVDS ill-'t REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica:

b) Prova de regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da União - Certidão Coniunta PGFN e
RPE:

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual sede da Licitante;

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da Sede da Licitante;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
F; Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho [Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas):

15.4..1 - Caso a licitante seia considerado isento dos tributos federais. estaduais ou municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração das respectivas Fazendas do seu
domicílio ou sede. ou outra eguivalente, na forma da lei:

154.2 - Caso a licitante detentora do menor preço seia microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n'ª 11.488, de EÚÚTdevera apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade tiscal, mesmo gue esta apresente alguma
restrição. sob pena de inabilitação;

154.3 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pegueno porte. havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade liscal e trabalhista. será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis., podendo ser

prorrogado por igual peri'odo. para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
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parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

154.3.1 - Ú prazo para regularização tiscal e trabalhista sera contado a partir da divulgação do
resultado da fase de habilitação.

154.32. - A prorrogação do prazo previsto podera ser concedida., a critério da administração pública.
quando requerida pela licitante. mediante apresentação de iustilicativa.

154.33 - A não regularização da documentação. no prazo previsto na condição anterior. implicarã
decadência do direito a contratação, sem prejuizo das sanções previstas neste Edital, e facultarã ao Pregoeiro
convocar as licitantes remanescentes. na ordem de classiticação.

15.5 - RELATIVDS A QUALIFIEACÃD EEÚNÚMIEÚ-FINÁNCEIRA

15.5.1 - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Euridica ou se foro caso,
certidão da instância ;udicial competente atestando a capacidade econõmico-hnanceira da empresa em
recuperação Éudicial. emª-agência.;

15.5 - RELATIVOS & ouauncacâo rEcmca

15.6.1 - Comprovação de aptidão da licitante [pessoa guridical para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitação. atraves de uma ou mais certidões ou um ou mais atestados. fornecidos
por pesso-a iuridica de direito público ou privado:

15.511 - A certidão ou ªtestado de Capacidade Te'cnica deverá ser emitido em papel timbrado da
pessoa guridica emitente. constando endereço.. CNPJ. endereço eletrônico. e identilicação do nome e
cargo do signatário;

13? - As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação. quando permitido por lei. deverão
apresentar documentos que supram tais exigências. como o caso da lei 123.-ª2ll]lílõ e casos da lei 8.666.133.

15.8 - Realizada a habilitação., sera veriticado eventual descumprimento das vedações legais. mediante consulta
ao: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa. mantido pelo ConselhoNacional de Justiça - CNJ., no endereço eletrõnico
«=:http:.-ªíw.«vw.cng.ius.brfimprobidade_admfconsultar_rec5uerido.php:=— e Cadastro Nacional das Empresas
lnidõneas e Suspensas - CEIS, no endereço eletrõnico www.portaldatransparenciagovbr-ªceis.

15.9 - As consultas previstas na condição anterior realiZar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e
também de eventual matriz ou lilial e de seu socio maioritário.

15.10 - As licitantes deverão disponibiliZar, quando solicitadas. todas as informações necessárias a
comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, por meio de cópia do
instrumento que deu suporte a contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os
serviços. dentre outros documentos.

15.11 - C Pregoeiro poderá consultar sitios oticiais de órgãos e entidades emissores de certidões. para verilicar
as condições de habilitação das licitantes..
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15.12 - Documentos complementares. quando necessários á confirmação daqueles exigidos no Edital e iá
apresentados ate' a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão, mediante
solicitação do Pregoeiro. ser enviados iuntamente á proposta adequada ao último lance.

15.13 - Os documentos remetidos ao sistema do portal de compras públicas poderão ser solicitados em original
ou por copia autenticada a qualquer momento. em praZo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

15.14 - Os originais ou cópias autenticadas. caso sejam solicitados. deverão ser encaminhados ao setor de
Licitação da Prefeitura Municipal de Colatina. av. Angelo Giuherti, 3313, bairro Esplanada.

15.15 - Soh pena de inabilitação. os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com
indicação do numero de inscrição no CNPJ.

15.16 -Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução
para lingua portuguesa. efetuada por tradutor Éuramentado. e também devidamente consulariZados ou
registrados no cartório de títulos e documentos..

15.1? - Documentos de procedência estrangeira. mas emitido-s em lingua portuguesa., também deverão ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de titulos e documentos.

15.18 - Em se tratando de filial. os documentos de habilitação Éuridica e regularidade iscal deverão estar em
nome da filial. exceto aqueles gue, pela própria natureZa. são emitidos somente em nome da matriz..

15 - DDE REEURSDS:

16.1 - Declarada a vencedora. o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta]: minutos, durante o qual cgualguer licitante
poderá. de forma imediata e motivada. em campo próprio do sistema., manifestar sua intenção de recurso.

16.2 - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro & adjudicar o objeto à
licitante vencedora.

16.3 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso. aceitando-a ou. motivadamente. reãeitando-a. em campo
próprio do sistema.

15.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as mães do recurso. em campo
proprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias. ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar
contrarrazães. também via sistema. em igual praZo. que começará. a correr do término do praZo da recorrente.

16.5 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso. fundamentadamente.

165.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condiçães de admissibilidade do recurso.

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

16.6 - Para efeito do disposto no & E“ do artigo 1ÚEI da Lei n.“ B.BBEMHÉB, fica avista os autos franqueados aos
interessados, no setor de licitação, endereço supramencionado, na PREFEITURA MUNICIPÁL DE COL.—NINA.
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TB.? - Ú acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

1? - oa eeaeeeruea na sessão PÚBLICA:

1?.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

111.1 - Nas hipoteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores ã realiZação da
sessão pública precedente ou em que seia anulada a propria sessão pública.. situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
111.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiticado ou quando a licitante declarada
vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
Escal e trabalhista. nos termos do art. 4-3. ªlº da LC nº 1.23I2UÚE5. Nessas hipoteses. serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

112 - Todos as licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

133 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat), e-maiL ou, ainda, de acordo com afase do
procedimento licitatório.

t?.àl - A convocação feita por e-mail dar-se-ã de acordo com os dados contidos no portal de compras públicas.
sendo responsabilidade da. licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

1a - oa ADJUDICAÇÃO E HDMDLDGACAD:

18.1 - O obgeto da licitação será adiudicado a licitante declarada vencedora. por ato do Pregoeiro, caso não haga
interposição de recurso. ou pela autoridade competente, apos a regular decisão dos recursos apresentados.

18.2 - Apos a fase recursal. constatada a regularidade dos atos praticados. a autoridade competente
homologarã o procedimento licitatório.

19 - DD PREÇO:

19.1 - Os preços são ti:-tos e irreaêustaveis.

ZH - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRÚ DE PREÇOS:

20.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo DE [cinco) dias úteis,
contados a partir da data subsequente de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

20.2 - Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de
Registro de Preços. a Administração podera encaminhei-la para assinatura. mediante correspondencia postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que sega assinada e devolvida no praao de US [cinco)
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dias úteis. a centar da data de seu recebimente.

ZEIS - D praze estabelecide ne subitem anterier para assinatura da Ata de Registre de Preces pedera ser
prerregade uma unica vez. per igual periede., guande selicitade pelatsã licitantetsl vencederalís). durante e seu
transcurse, e desde que devidamente aceite.

20.4 - Serãe fermaIiZadas tantas Atas de Ftegistre de Preces guante necessárias para e registre de tedes es
itens censtantes ne Terme de Referência., cem a indicaçãe da licitante vencedera, a descrigâe de(s) item(nsl.
as respectivas guantidades, preces registrades e demais cendiçees.

204.1 - Sera inclulde na ata, sei: a ferma de aneae, e registre das licitantes gue aceitarem cetar es trens
eu services cem preces iguais aes da licitante ªfencedera na seguência da classilícacãe de certame.
exclulde e percentual referente a margem de preferência, guande e ebjiete nae atender aes reguisites
previstes ne art. 3" da Lei nD 3.666, de 1993.

20.5 - Na assinatura de centrate eu da ata de registre de preces, será exigida a cemprevaçãe das cendições de
habilitaçãe censignadas ne edital. gue de'u'erâe ser mantidas pele licitante durante avigencia de centrate eu da
ata de registre de preces..

20.6 - Na hipótese de evenceder da licitacãe nã'e cempreuar as cendice'es de habilitagâe censignadas ne edital
eu se recusar a assinar e centrate eu a ata de registre de preces. eutre licitante pedera" ser cenifecade.
respeitada a erdem de classiticagâe, para, após a cempreuacãe des reguisites para hahilitacãe, analisada a
prepesta e eventuais decumentes cemplementares e. feita a negeciagae, assinar e centrate eu a ata de registre
de preces. sem preiulae da aplicaçâe das sanções de gue trata e art. 45 de decrete MUZLUEIIHB.

21 - DE) RECEBIMENTO. ACEITAEAD E PAGAMENTO DD DBJETD:

21.1 - Os crite'ries de recehimente. aceitaçãe de ebjete e a ferma de pagamente estãe preuistes ne Terme de
Referência - Anexo I deste edital,

2? - DAS DDRIGAEDES DA EDNTRATAHTE E DA EDHTRATADA E DA FISCALIZACAO:

22.1 - Eluante as ebrigações da CDNTFLATANTE e da CÚNTFLATADA e a ferma de acempanhamente e
Escalizacâe sae as estabelecidas ne Terme de Referência - Anexe I deste edital.

23 - DAE PENALIDADES E SAHCDES:

23.1 - Cemete infraçâe administrativa. nes termes da Lei nº 10.520, de EÚÚZ, a licitantei'adgudicataria gue:

23.1.1 - nãe assinar a ata, guande CDH'B'ÚCEIEIÚ, dentre de praze de validade da prepesta

23.12 - nae aceitanªretirar a neta de empenhe dentre de praga;

23.1.3 - apresentar decumentacãe.."declaragãe- falsa:

23,14 - deixar de entregar es decumentes exigides ne certame:
23.1.5 - ensegar e retardamente da execuçãe de ebiete';
23.1.6 - nãe mantiver a pre—pesta';
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23.17 - cometer fraude fiscal;

23.1.0 - comportar-se de modo inidôneo“;

23.2 - rªts 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, iniustificadamente.

23.3 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outro-s, a declaração falsa quanto as condições de
participação., quanto ao enquadramento como IileEÍEljlj ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

23.4 - A licita.nte_i'ad$udica.taria que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficara
suieito, sem preguizo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

232.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem preguizos
significativos para. a Contratante;
232.2 - Multa de 0,0% (meio por cento), por dia de atraso na entrega do objeto ou parte dele,
calculada sobre o respectivo valor, respeitado o limite de 20% tvinte por cento) e observado ovalor
minimo de R$ 00,00:
2323 - Multa de 20% [vinte por cento), aplicada sobre o valor total da obrigação, pela não
aceitação da nota de empenho dentro do prazo de validade da presente Ata: ou pela não entrega
dots? pemfns); ainda, pela não assinatura, no prazo estabelecido, da. Ata de Registro de Preços
e;“ou do instrumento contratual, se houver; ou pela não prestação da assistencia, técnica ou pela
sua prestação em desacordo com as condições avençadas, quando for o caso;
23.24 - Multa de 10% (dez por cento), a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item ou
parte do item entregue com defeito efou fora das especilicaçães exigidas, a qual será descontada
do valor relativo a próxima fatura a ser paga. Quando aplicada no Último mês do fornecimento, sera
descontada da garantia, se houver, caso esta tenha sido prestada mediante caução em dinheiro.:
se efetivada em outras modalidades, poderá ser retida do último pagamento devido;
232.0 - Multa de 30 % Çtrinta por cento]- sobre o valor dotitulo, em caso de protesto indevido;
232.0 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de ate'
dois anos:
230? - Declaração de inidoneidade para. licitar ou contratar com a ªdministração Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seia promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos preiul'zos causados;

23.3 - Tambem ticam sujeitas às penalidades do art. E?, III e IV da Lei nº 0.000, de 1003, as empresas e os
profissionais que:

23,31 - Tenham sofrido condenação deEnitiva por praticar, por meio dolosos, fraude Escal no
recolhimento de quaisquer tributos;

23.32 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
23.33 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.

23.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-sea em pro-cesso administrativo que
assegurará o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
0.000, de 1003, e subsidiariamente a. Lei nº 0.304, de 1000.
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23.5 - rªt 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. obseivado o principio da
proporcionalidade.

23.6 - Se houverfornecimento de bens. comprovadamente. falsificados e.!ou de origem ilícita, ofato sera olíciado
ao Fuliniste'rio Público. para pro-moção de ação penal pública. nos termos do artigo lili], da Lei nº 855533. sem
preguizo da aplicação das penalidades cabíveis.

24 - DDS ESCLARECIMENTOS E [IA IMPUGNACAD AU EDITAL

24.1 - ªte' 3 (três; dias uteis antes da data lixada para abertura da sessão pública. gualcguer pessoa. fisica ou
Euridica. podera' impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada em campo próprio do
sistema eletrônico do portal de compras públicas.

24.2 - O Pregoeiro. auxiliado pelo setor te'cnico competente. decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

24.3 - Acolhida a impugnação contra este Edital. será designada nova data para a realização do certame.
exceto quando, inguestionavelmente. a alteração não afetar a formulação das propostas.

24.4 - Ds pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro ate' 3 [três) dias úteis antes da data
Exada para abertura da sessão pública, em campo prd-prio do sistema eletrônico do portal de compras públicas.

24.5 - G Pregoeiro. auxiliado pelo setor tecnico competente. responderá os pedidos de esclarecimentos no
prazo de 2 (dois) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido—.

24.6 “A5 impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

Eªi-.? - A concessão de efeito suspensivo a impugnação e medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8 - às respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponiveis para consulta por qualquer interessado.

25 - D&B DISPÚSIEÚES GERAIS

25.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo gualguer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será remarcada e comunicada no sistema., pela Pregoeira.

25.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasilia - DF.

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

25.4 - às normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados. desde que não comprometam o interesse da ªdministração, o principio da isonomia. a
Hnalidade e a segurança da contratação.

Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902 16



ª??? = É PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

? ,

:. ! PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

25.5 - As 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.

25.6 - D desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante. desde
gue sega possivel o aproveitamente do ato. observados os principios da isonomia e do interesse público.

25? - A autoridade superior compete anular este Pregão por ilegalidade. de oficio ou por provocação de
gualguer pessoa. e revogar o certame por considera-Io inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente.
mediante ato escrito e fundamentado.

25.8 - A anulação do Pregão induz a do contrato ou a. ata. de registro de preço.

25.3 - rªts licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório.
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos gue tiver suportado no
cumprimento do contrato..

25.16 - É facultado ao Prego-oiro ou a autoridade superior. em gualguer fase deste Pregão. promover diligência
destinada a. esclarecer ou completar a instrução do processo. vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para Hns de classiãcação e habilitação.

25.11 - No gulgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas gue não
alterem a. supstãncia das propostas e dos documentos e a. sua validade Euridica_., mediante despacho
fundamentado., registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e elicãcia para Hns de
classihcação e habilitação.

25.12 - trªto apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todos as condições
estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

25.13 - Os documentos eletrônicos produZidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º' EEUU-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários. dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.

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

25.15 - Este Pregão poderá ter a data. de abertura da sessão pu'plica transferida por conveniência. da
PREFEITUPA MUNICIPAL DE CÚLÃTINA, sem preguizo do disposto no art.. ªl., inciso v., da Lei n." 10.52EIEZÚÚZ.

25.16 - O Edital está disponibilizado. na integra. no endereço eletrônico
lrtªÉDSIFÁxiMW. portaldecompraspoblicas com. .br e lrttfosjffparnel. colafirra. eegov. bo“.

25.1? - As informações complementares inerentes a este Pregão deverão ser solicitadas anteriormente a data
Hxada para a abertura. da sessão pública via internet. através do endereço eletrônico
Iicitacoes.coiatinaíªgmailmorn, ou atraves do telefone EZTÇI BITT-TBEE, em dias úteis. no horario de Úfh às
16h.

25.18 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena. independentemente de transcrição:
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25.18..1 -Ane;e:e l - Terme de Referência:
25.182 - Anexo II - Prepeeta de Preçe:
25.183 - Anexo III - Planilha Orçamentária;
25.134 - Anexa |V - Minuta cla Fata de Regietre de Preçee:

Gelatina - EE. ll] de eutubre de 2622.

Simone Finster Mitre

Secretária Iª-Ilunicigaal de Adminietraçâe
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ANEXO I

'I - ÚBJETÚ:

1.1 - O presente Termo e' documento integrante de processo deHagrado para instauração de procedimento
licitatório, cujo obgeto Formalização de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
eletrodomésticos. eletrônicos e mobiliários, destinados a reestruturação da Administração Municipal. através da
Secretaria Municipal de Administração.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - Justifica-se a aquisição do objeto em razão da necessidade de reestruturação de diversos
setores administrativos, abrangendo todas as Secretarias deste lºu-ªlunicipio, inclusive unidades
escolares1 unidades de saúde e os serviços mantidos pela. Secretaria de Assistencia Social,
visando a continuidade da prestação dos serviços públicos.

22 - Justifica-se a realização do Registro de Preços em razão da inviabilidade de definir
previamente o quantitativo demandado, bem como da possibilidade de realizar a licitação
independente de reserva orçamentária, de modo a não comprometer o orçamento.

2.3 - Gs quantitativos dos materiais foram mensurados de forma estimativa ficando facultado a
esta Administração adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade., sem que
caiba a. empresa vencedora gualguer indenização pelos quantitativos não requisitados.

2.4 - Informamos que os itens que compõem o Pedido de Compras são referentes aos itens
fracassados do Processo nD 13332621, e produtos que se encontram sem saldos das ARP
vigentes do Pregão Eletrônico nº ÚÚTI'Eúãã do referente Processo.

3 - ENTREGA E ERITERIÚB [IE ACEITAÇÃO DD ÚBJETÚ:

3.1 - Os produtos licitados deverão ser entregues. de forma parcelada. no Almoxarifado Central do Municipio de
Colatina. situado na Avenida Champagnat. sfn. Elairro Marista. Colatina-ES. de segunda a sexta-feira, das ÚEh
às 15h.

3.2 - Ú prazo de entrega será de El]! [vinte] dias úteis, contados a partir da data de recebimento da
Autorização de Fornecimento, & ser expedida pelo Almoxarifado.

3.3 - Os produtos deverão estar com o preso minimo de 90% de sua validade na data da entrega.

3.4. - Os materiais deverão ser entregues em embalagem original, sem avarias, devidamente lacrados, devendo
ser identificados com informações precisas. corretas., claras. em lingua. portuguesa sobre suas caracteristicas.
guais segam: qualidade, quantidade. composição. garantia, praZo de validade, origem. entre outros.
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3.5 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-a:

3.5.1 - F'ªrovisoriamente. no ato do recebimento dos materiais;

3.5.2 - Delinitivamente. em ate [13 (três) dias úteis. a contar do recebimento provisório. apos a
veriticação da qualidade, quantidade e especilicação do obgeto e consequente aceitação.

3.6 - Após o recebimento provisório., será efetuado o recebimento deãnitivo dos materiais.

3.3“ - Os materiais deverão ser entregues nas mesmas marcas indicadas nas propostas de preços vencedoras
do certame.

3.8 - Todas as despesas com transporte. carregamento e descarregamento dos materiais será por conta da
empresavencedora.

3.9 - Por ocasião da entrega. caso seia detectado gue os materiais não atendam as especiticações técnicas do
obieto Iicitado ou as amostras apresentadas e aprovadas. poderá a Administração refeita-los. integralmente ou
em parte. obrigando-se a empresa vencedora a providenciar a substituição daqueles não aceito-s no prazo de
[15 [cinco] dias úteis. O transporte e carregamento dos materiais não aceitos. será de responsabilidade da
licitante.

3.10 - Somente sera" aceito pelo Almoxarifado. as entregas integrais de acordo com o quantitativo total e
especiticações constantes das AutoriZações de Fornecimento. sob pena de sofrer as sanções previstas neste
instrumento.

3.11 - às entregas parciais serão regeitadas e hcarão disponiveis para retirada pela empresa vencedora, sob
pena de sofrer as sanções previstas neste instrumento—.

3.12 - Todas as despesas de recolhimento e transporte Ecara' a cargo da empresa vencedora.

4 - ÚBRIEAEÓES DA EÚNTRATANTE:

4.1 - São obrigações da CDNTRâTANTE:

4.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos:;
4.1.2 - ªutenticar minuciosamente. no prazo miado. a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especilicações constantes do Edital e da proposta.. para lins de aceitação
e recebimento dehnitivo;

4.1.3 - Comunicar a CÚNTF—SLÁTADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
veriõcadas no obieto fornecido.. para que seia substituido. reparado ou corrigido:

4.1..4 - Acompanhar e liscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, atraves de
comissãoãservidor especialmente designado:

4.1 .5 - Efetuar o pagamento a CÚNTRÁTADA no valor correspondente ao fornecimento do obieto.
no prazo e forma. estabelecidos no Edital e seus anexos“:

4.1.5 - A ªdministração não responderá. por quaisquer compromissos assumidos pela CÚNTRÁTÁDA com
terceiros, ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato. bem como por gualcguer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRâTADA. de

Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902 20



ª??? = É PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

seus empregados. prepostos ou subordinados.
4.1..? - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
empresavencedora;
4.1.8 - Reieitar no todo ou em parte o obêeto entregue em desacordo com as especilicaçães do
obgeto Iicitado;

4.1.5 - Aplicar as sanções administrativas. quando se lizerem necessarias“;

5 - ÚBRIGACC-ES DA CÚNTRATADA:

5.1 - iªi CÚNTRâTADPi 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:

5.1..1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçoes, conforme especilicaçães. prazo e local
constantes no Edital e seus anexos. acompanhado da respectiva nota Hscal. na qual constarão as
indicações referentes a: marca. fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

5.1.2 - Responsabilizar-se pelo-s 1n'cios e danos decorrentes do obieto. de acordo com os artigos
12, 13 e 1? a E?. do Codigo de Defesa. do Consumidor (Lei nD ELITE. de 1550);

5.1.3 - Substituir, reparar ou corrigir. às suas expensas, no prazo lixado neste Termo de
Referência. o obieto com avarias ou defeitos;

5.1..4 - Comunicar ã CDNTHÁTANTE. no prazo máximo de 24 (vinte e quatro]: horas que antecede
a data da entrega.. os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto. com a devida
comprovação;

5.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e gualihcação exigidas na licitação:
5.1.5 - Indicar preposto para. representa-la durante a execução do contrato.

51? - Assumir a responsabilidade pelos encargos liscais. comerciais e previdenciários
resultantes do fornecimento:
5.1 .E - Eugeitar-se a ampla e irrestrita liscalização por parte do Municipio para acompanhamento
do fornecimento do objeto. A existência da hscalização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade da. empresa;
5.1.5 - Colocar a disposição do Municipio de Colatina todos os meios necessários à comprovação
da qualidade do obji'eto ofertado, permitindo a veriãcação de sua conformidade com as
especihcaçães descritas neste Termo de Referência;
5110 - A contratada não poderá ceder ou transferir para terceiros. por qualquer forma... nem
mesmo parcialmente. o obieto da licitação.

5 - DC! PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será realizado de acordo com o serviço. mediante a apresentação pela CÚNTFbªsTADA. da
Nota Fiscal. ao Municipio de ColatinajFundo Municipal de Colatina. acompanhada dos documentos de
regularidade hscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber“:

6.1.1 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a. Tributos
Federais e a Divida Ativa da União unilicando as Contribuições Previdenciárias;

5.1.2 - Certilicado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
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6.1.3 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa. de débitos perante a Faa'enda
Estadual - Estado Sede da Empresa;
5.1.4 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa. de débitos perante a Fazenda
Municipal - Municipio Sede da Empresa;

6.1.5 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
Trabalho:

6.1.6 - Comprovação da Inscrição no CNPJ.:

6.1? - Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Municipio de
Colatina.

5.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela CONTRATADA serão atestados pelo
responsável pelo recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e
pagamento no prazo de BI]! (trinta) dias ininterruptos apos a respectiva apresentação.

6.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Elancaria. ficando a CONTRATADA obrigada
a indicar na Nota Fiscal. a Conta-Corrente e Agência Elancaria para emissão da respectiva Ordem Bancária.

6.4 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
iiscaisftrabalhistas. sera solicitada a CDNTRATADA providências para retificação. ficando estabelecido que o
praZo para pagamento será contado a partir da data da regularia'ação da pendência.

6.5 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos nos documentos dafase de Habilitação.

5.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social. ato constitutivo ou estatuto que modilicgue as informações
registradas no certame., devera ser comunicado ao Municipio de Colatina, mediante documentação própria. para
apreciação da autoridade competente.

Es.? - O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importâncias que a qualquer ti'tulo lhe forem devidos
pela CONTRATADA. em decorrência de descumprimento de suas obrigações..

6.8 - Para a efetivação do pagamento a CCNTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital
no que concerne a proposta de preço e a habilitação.

6.9 - Ds preços proposto—s são ons e irreaiustãueis, sem prejuizo do disposto no inciso II. alínea '"",d do art.. 65,
da Lei nº EEBMSB.

6.1Ú - Nenhum pagamento será efetuado a empresa. enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira. emuirtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.11 - Não haverá. sob hipotese alguma. pagamento antecipado.

5.12 - É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas atraves de
rede bancária ou de terceiros.

? - DA GARANTIA E AESISTENCIA TECNICA:
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?..1 - Aris) empresa(s) vencedorats) deveráfão'; entregar o(si eguipamentofs) licitadofsi acompanhado(a) da
respectiva Nota Fiscal e do Termo de Garantia devidamente preenchido. sendo gue a garantia [oferecida pela
própria fabricante.!fornecedor da mercadoria, e constante do reportado Termo) para os itens Elª”! a 23 25 2? 25
3D 31 32 33 35 e 35 devera ser de no minimo 1.2 (doze) meses.

3.2 - O TermofCertiHcado de Garantia a ser entregue pela licitante vencedora, deverei observar as regras
estabelecidas pelo codigo de Defesa do Consumidor [Lei Federal nº BÚTBHEEÚ) no- que se refere ao- seu
aspecto formal. o qual deverá esclarecer. dentre outros aspectos. no que consiste a garantia, qual o seu prazo
e o— local onde ela devera'. ser exigida.

3.3 - A não apresentação do TermofCertiticado de Garantia devidamente preenchido no ato da entrega do
equipamento. importará no não recebimento eíou na recusa dos mesmos.

?.4- - Os equipamentos constantes dos itens EH. [M. 95. DE. DE. 19. 11 a 14. 15. 13. 19. EE). 22. 23. EB. 27. 25“.
3D. 31. 32 e 33 deverão possuir assistencia tecnica autorizada. prestada obrioatoriamente no
Município de Colatina, sendo que a. contratada devera disponibilizar um equipamento igual ou superior, caso
o periodo de manutenção ultrapasse ?? horas e apos 30 dias de permanência na autorizada. ou aos cuidados
da contratada, no primeiro dia útil subseguente, devera ser reposta por um novo, sem guaisguer ônus para o
Municipio.

?.5 - Gs equipamentos constantes dos itens 0.2. 03. 55. W. DE. 15. 'I? e 21 deverão possuir assistência
técnica autorizada. prestada obrioatoriamente no Estado do Espírito Santo., as despesas com
transporte.. mão de obra e tro-ca de peças durante a garantia será de inteira responsabilidade da contratada, e a
contratante apenas se responsabiliaa por entrar em contato com a autorizada e abrir ordem de serviço sendo
que a contratada devera disponibilizar um equipamento igual ou superior. caso o periodo de manutenção
ultrapasse TZ horas e apos 30 dias de permanência na autorizada, ou aos cuidados da contratada., no primeiro
dia útil subsequente, devera ser reposta por um novo, sem quaisquer ônus para o Municipio.

?.6 - Para efeito de comprovação. a licitante deverá apresentar iunto a documentação de habilitação
a relação das emoresas credenciadas DEID fabricante. a Drestar assistencia tecnica autorizada aos
equipamentos ofertados, obrigatoriamente no Estado do Espírito Santo eno Município de Colatina de
acordo com os itens 7.4 e T.E.

& - os suecoii'reamcâo:

8.1 - Não será admitida a subco-ntrataçâo do obgeto licitatorio.

s - oa FISCALIZAÇÃO:

3.1 - fºi. execução do contrato devera ser acompanhada e Escalizada pelo servidor Patricia" Anacleto Ribeiro-,
designada pela Secretaria responsavel. nos termos do art. E?. da Lei 8556.3913.

3.2 - Caberá a fiscalização atestar os serviços que forem efetivamente executados e aprovados.

3.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduZ a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros., por gualguer irregularidade. ainda gue resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitorios, e, na ocorrência desta., não implica em correspo—nsabilidade da Administração ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. Trªi] da Lei n'ª 8.563, de 1393.
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Ehrl- - Ú representante da Administraçãe anetara em registre prdprie tedas as ecerrências relacienadas cem a
execuçãe de centrate. indicande dia. mês e ane, bem ceme e neme des funcienaries eventualmente envelvides.
determinande e que fer necessarie a regularizaçãe das falhas eu defeites ebservades e encaminhande es
apentamentes a auteridade cempetente para as previdências cabi'veis.

1D - DAS PENALIDADES E SANEDES:

10.1 - Ficará. impedide de licitar e de centratar cem a Prefeitura Municipal de |Gelatina pele praae de até cince
anes. sem preâuize das multas previstas neste edital e ne centrate e das demais ceminações legais. garantide
e direite a ampla defesa. e licitante que. cenvecade dentre de praze de validade de sua prepesta:

l - nãe assinar e centrate eu a ata de registre de preges;
ll - nâe entregar a decumentaçâe exigida ne edital;
lll - apresentar decumentaçãe falsa:
|V - causar e atrase na execugâe de epgete;
V - nãe mantiver a prepesta;
“vªl - falhar na execucâe de centrate;
VII - fraudar a execuçãe de centrate;
VIII - cempertar-se de mede inidôneo;
|X - declarar infermações falsas; e
X - cemeter fraude liscal.

16.2 - A Centratada gue cemeter gualguer das infrações discriminadas ne subitem acima licara' sugeita. sem
preguize da respensabilidade civil e criminal. as seguintes sanções“:

102.1 - Advertência per faltas leves. assim entendidas aquelas que nãe acarretem preguiZes signilicatives
para a Centratante;
“1.2.2 - F-r'lulta de [1,5% (meie per cente)., per dia de atrase na entrega de ebjete eu parte dele. calculada
sebre e respective valer, respeitade e limite de 31% (vinte per cente) e ebservade e valer minime de R$
50.311]:

102.3 - Multa de 20% [vinte per cente).. aplicada sepre e valer tetal da ebrigaçâe. pela nae aceitaçâe da
neta de empenne dentre de praze de validade da presente Ata; eu pela nae entrega de(s) hemfns'jn; ainda.
pela nâe assinatura. ne praze estabelecida da Ata de Registre de Preces el'eu de instrumente
centratual, se heuver; eu pela nae prestaçãe da assistência técnica eu pela sua prestaçãe em desacerde
cem as cendiçdes avençadas. guande fer e case;
1Ú.2.4 - Multa de 10% (dez per cente'Í-I, a ser aplicada sepre e valer cerrespendente ae item eu parte de
item entregue cem defeite e.-"eu fera das especihcacões exigidas. a qual sera descentada de valer relative
a próxima fatura a ser paga. Quande aplicada. ne ultime mês de fernecimente., sera' descentada da
garantia. se heuver. case esta tenha side prestada mediante cauçâe em dinheire': se efetivada em eutras
medalidades. pedera ser retida de ultime pagamente devide;
102.5 - Multa de 3D % (trinta per centeiãu sebre e valer de tit.ule.. em case de preteste indevide;
1Ú.2.6 - Suspensãe de licitar e impedimente de centratar cem e drgâe. entidade eu unidade
administrativa. pela qual a Administraçâe Publica epera e atua cencretamente., pele praze de ate deis
anes:
10.27 - Declaraçãe de inideneidade para licitar eu centratar cem a Administraçãe Puplica. enguante
perdurarem es metives determinantes da puniçãe eu até gue seia premevida a reabilitaçãe perante a
própria auteridade gue apliceu a penalidade, que sera cencedida sempre que a. Dentratada ressarcir a
Dentratante peles pregulZes causades;

Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902 24



ºf??? º É PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

10.3 - Tambem Beam sujeitas às penalidades do art. E?. III e IV da Lei nº 8.666. de 1593, as empresas e os
profissionais que:

10.3.1 - Tenham sofrido condenação delinitiea por praticar. por meio dolosos. fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.“;
10.32 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para. contratar com a. ªdministração em virtude de atos
ili'çitos praticados.

10.4- - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-sea em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada. observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.665, de 1833, e subsidiariamente a Lei nº 9384, de 1393.

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

10.6 - Se houver fornecimento de bens. comprovadamente. falsiieados e;.ªou de origem ilicita. o fato sera oficiado
ao Ministério Público, para promoção de ação penal pública, nos termos do artigo lili], da Lei n'ª' 366633, sem
preâuizo da aplicação das penalidades cabi'ueis.

11 - oa VIGÉNEIA:

11.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
subsequente a sua publicação-. não podendo ser prorrogada.
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ANEXO II

MUDELÚ DE PRÚPDSTA COMERCIAL

Prepen enxe:
ErI cie reçe:
Medaiideáe: Pregão Eietrânice
Veiidade da Preparem: QD Ine-venta] [Bªas Prazo de En'írege: Conforme TIFI IAnem E]CNPJ,: Fnac. Eeªteduai;
C en dêçàee de Page|-n ente: CDH FÚHME E SPEC EFICAÚD III D EEIITAL

ITEM QUANT, UNID. ESPECIFICAÇAÚ MARCA VALOR HHITARIÚ 'II'ALÚFI TDTAL

Vanr teme: R$
TOTAL PDF! EKTEH SD:

DATA:

CARIMBO E ASSINATURA DA PROPONENTE
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PLANILHA ÚRGIHIHENTÃRIFI

Ífem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00001 00043992 FOGAO COM 4 BOCAS fogão 4 bocas,
contendo: estrutura de chapa de aço, com
tampa de vidro temperado e mesa inox, 127
v ou bivolt, classificação energética a,
esmaltado na cor branca, alimentação e gás,
pressão do gás de 2,8kpa, com acendimento
automático total, acionamento elétrico, forno
autoIimpante com botões removíveis para
serem limpos separadamente, prateleira
regulável, válvula de segurança no forno e
proteção térmica traseira, forno com
iluminação interna e capacidade mínima de
Sºl, temperatura mínima de 160ºc, com
certificação do inmetro. referência de
qualidade: marca consul ou eletrolux ou
semelhantes.

UN 50 939,00 46.950,00

00002 00002 00044061 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 4 BOCAS

fogão industrial, contendo: estrutura em
monobloco, fogão a gás, com forno,
gambiarra pintada ou zincada. contendo no
minimo: 4 bocas, queimador 2 duplos e 2
simples, grelhas em ferro fundido. com
certificação do inmetro.

UN 60 1.319,90 79.194,00

00003 00003 00055279 FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO 06 BOCAS

fogão industrial com forno, contendo: fogão
industrial de 6 bocas com forno e pressão
para gás glp, estrutura de aço-carbono,
gambiarra em aço, queimadores e grelhas em
ferro fundido, bandeja coletora de resíduos,
forno com capacidade mínima de 85 litros.
contendo no mínimo: 3 queimadores simples e
3 queimadores duplos. com certificação do
inmetro.

UN 140 2.800,00 392.000,0
0

00004 00004 00044054 BEBEDOURO DE COLUNA. bebedouro tipo
coluna em aço inox, com 2 torneiras de
pressão em latão cromado (1 de jato para a
boca e 1 para copo ou squeeze), com
serpentina interna estanhada evitando a
contaminação na água, filtro com elemento
filtrante de polipropileno para retenção de
resíduos e impurezas da água, sistema de
refrigeração a gás, ajuste de temperatura
automática, tensão 127 ou bivolt (seleção
automática), certificação do inmetro.

UN 150 670,00 100.500,0
0

00005 00005 00058329 PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO

purificador de água refrigerado para
parede/bancada, contendo no mínimo:
capacidade de armazenamento de água de
800ml, potência de 60w, retenção de
partículas, redução do cloro livre, eficiência
bacteriológica, refrigeração da água com as
opções natural e gelada, cor branca, tensão
127 ou bivolt (seleção automática), com
certificação do inmetro.

UN 140 549,00 76.860,00
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Ífem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00006 00006 00050677 BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA PARA
GARRAFAO DE AGUA 20 LITROS bebedouro

elétrico tipo coluna para garrafão de água
mineral de 20 litros, com no mínimo
capacidade de armazenamento no
reservatório de 02 litros e potência de 90w.
dispor de gabinete confeccionado em aço, 02
torneiras (água natural e gelada), tensão de
127v ou bivolt (seleção automática),
certificado inmetro.

UN 100 679,00 67.900,00

00007 00007 00054100 BEBEDOURO INDUSTRIAL TRES TORNEIRAS
bebedouro industrial, contendo: gabinete
estrutural confeccionado em aço inox,
isolamento térmico, termostato de controle
de temperatura, própria para bebedouros,
duas torneiras para água gelada e uma para
água natural, unidade de refrigeração
embutida. contendo no mínimo: 3 torneiras
em latão cromado tipo cruzeta, reservatório
para no mínimo 100 litros de água gelada,
tensão 127 ou bivolt (seleção automática).
com certificação do inmetro.

UN 90 2.995,00 269.550,0
0

00008 00008 00046532 BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS

bebedouro industrial, contendo: gabinete
estrutural confeccionado em aço inox,
isolamento térmico, termostato de controle
de temperatura, própria para bebedouros,
unidade de refrigeração embutida. contendo
no mínimo: 2 torneiras em latão cromado tipo
cruzeta, reservatório para no mínimo 100
litros de água gelada, tensão 127 ou bivolt
(seleção automática). com certificação do
inmetro.

UN 170 3.100,00 527.000,0
0

00009 00009 00056390 TANQUINHO PARA LAVAGEM 4KG tanquinho
para lavagem, semiautomãtico, contendo no
mínimo: capacidade para 4kg, desligamento
automático, dispenser para sabão, filtro para
fiapos, função reaproveitamento de água, 5
programas de lavagem, potência de SOOW,
tensão 127 ou bivolt (seleção automática),
eficiência energética classe a, cor branca.
com certificação do inmetro. referencias de
qualidade: marcas suggar, colormaq ou
semelhante.

UN 150 428,00 64.200,00

00010 00010 00044063 LAVADORA AUTOMÁTICA 12 KG lavadora

automática, contendo: lavadora com
centrífuga automática, cesto interno em inox,
eficiência energética a, porta com sistema de
segurança, níveis automáticos de água, alças
laterais, cor branca. contendo no mínimo:
capacidade de 12 kg, tensão 127 ou bivolt
(seleção automática), níveis de água 4; 5
programas. com certificação do inmetro.
referencias de qualidade: marcas electrolux
ou brastemp ou consul ou semelhante.

UN 150 1.949,00 292.350,0
0

00011 00011 00050508 REFRIGERADOR DUPLEX refrigerador duplex
frost free com 400 litros de capacidade total

UN 200 3.589,80 717.960,0
0
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Ífem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

mínima de armazenamento, prateleiras de
vidro temperado removíveis, iluminação
interna, cor branca, tensão 127 ou bivolt
(seleção automática), com certificação do
inmetro. referencias de qualidade: marcas
consul ou electrolux ou brastemp.

00012 00012 00050509 FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS freezer
horizontal 02 tampas com 546 litros de
capacidade total mínima de armazenamento,
eficiência energética a, cor branca, tensão
127 ou bivolt (seleção automática), com
certificado do inmetro. referencias de
qualidade: marcas consul ou metalfrio.

UN 180 4.279,68 770.342,4
0

00013 00013 00050501 REFRIGERADOR 1 PORTA refrigerador 1
porta com 239 litros de capacidade total
mínima de armazenamento, iluminação
interna, cor branca, opção de degelo,
voltagem 127v ou bivolt (seleção
automática), com certificação do inmetro.
referencias de qualidade: marcas consul ou
electrolux.

UN 80 1.780,00 142.400,0
0

00014 00014 00054102 TELEVISOR LED 32 POLEGADAS televisor Ied
32”, contendo: televisão em cores, 32
polegadas, tela led, formato tela plana,
smart tv hd, com controle remoto, cor preta.
contendo no mínimo: conexões wi-fi,
conversor digital integrado, entrada de
áudio/vídeo, entrada hdmi, entrada rf para
tv a cabo, entrada rf para tv digital, entrada
usb, entrada vídeo componente: estéreo /
sap, função mute, processador dual core,
consumo de energia mínimo em standby,
compatível com tensão 127 ou bivolt (seleção
automática). com certificação do inmetro.
referencias de qualidade: marcas samsung ou
philips ou semelhantes.

UN 120 1.240,00 148.800,0
0

00015 00015 00056360 PROJETOR MULTIMIDIA 3000 LUMENS

projetor multimídia, contendo no mínimo:
resolução nativa; 1024 x 768 xga;
luminosidade: 3000 ansi lumens; lãmpada
190w; vida útil da lâmpada: 4.000 horas;
alcance: 30 - 300; tecnologia lcd ou dlp;
alto-falante integrado; zoom de 1,1x; menu
português; controle remoto; voltagem: bivolt
(100-240v).

UN 550 4.080,00 2.244.000
,00

00016 00016 00050507 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO liquidificador
doméstico, contendo no mínimo as seguintes
especificações: 4 velocidades mais botão
pulsar, com filtro, copo resistente a altas
temperaturas, lãminas em inox, cor branca
ou preta, capacidade total do copo de 2
litros, tensão 127 ou bivolt (seleção
automática), 600 w de potência, com
certificação do inmetro. referências de
qualidade: marcas mondial ou arno.

UN 260 129,90 33.774,00

00017 00017 00054101 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 L

liquidificador industrial 4 litros, contendo:

UN 240 554,00 132.960,0
0
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sistema com 4 facas permitindo a trituração
do alimento, composto em aço inox.
contendo no mínimo: potência 800 w, rotação
3500 rpm, tensão 127 ou bivolt (seleção
automática), com certificação do inmetro.

00018 00018 00055277 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

multiprocessador de alimentos, modelo
doméstico, com lãminas em aço inoxidável,
pés antiderrapantes, trava de segurança,
contendo no mínimo: 02 ajustes de
velocidade e função pulsar, capacidade para
1,2 litros, 700 w de potência, tensão 127v ou
bivolt. certificação inmetro. referência de
qualidade: philips walita ou semelhante.

UN 230 290,00 66.700,00

00019 00019 00055278 BATEDEIRA batedeira contendo no mínimo:
04 velocidades, botão ejetor dos batedores,
corpo removível, 400w de potência, tigela
com capacidade de 3 litros, tensão 127v ou
bivolt. certificação inmetro. referência de
qualidade: arno ou semelhante.

UN 240 199,90 47.976,00

00020 00020 00053688 FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR ferro

de passar roupa a vapor, contendo: ferro de
passar roupa a vapor, controle de
temperatura, cabo anatômico, contendo no
mínimo: cabo elétrico com giro de 360º,
tensão 127 ou bivolt (seleção automática),
potência 1200 watts. com certificação do
inmetro. referencias de qualidade: marcas
arno ou black decker ou semelhantes.

UN 50 119,90 5.995,00

00021 00021 00058331 FRAGMENTADORA DE PAPEL fragmentadora
de papel, contendo no mínimo: fragmentação
de cartões magnéticos, cds e dvds; nível de
segurança 3; tensão 127 ou bivolt (seleção
automática); com corte em partículas de no
máximo 4x40mm; capacidade de
corte/inserção: 15 folhas a4; potência 320w;
abertura da fenda de inserção de 220mm;
capacidade do cesto de 18 litros, com
certificação do inmetro.

UN 20 1.122,49 22.449,80

00022 00022 00058332 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL câmera

fotográfica digital, contendo no mínimo:
bateria íon de lítio recarregável; resolução de
18 megapixels; memória expansível para
cartões de memória, modos de flash: auto,
on, off; tela lcd de 2.7 polegadas; zoom
digital 10x. com certificação do inmetro.
referências de qualidade: marcas sony ou
semelhante.

UN 40 726,94 29.077,60

00023 00023 00050409 MICROONDAS 25 L microondas, contendo no
mínimo as seguintes especificações: função
auto descongelar, painel com relógio, timer,
teclas pré-programadas, trava de
segurança, manual em português, consumo
de energia a, cor branca, capacidade de 25
litros, potência (w) 1000 w, tensão 127 ou
bivolt (seleção automática). com certificação
do inmetro. referencias de qualidade: marcas

UN 180 589,00 106.020,0
0
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Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total
electrolux ou lg.

00024 00024 00055754 ARMARIO DE COZINHA AEREO 04 PORTAS UN 20 319,20 6.384,00
armário de cozinha aéreo, contendo no
mínimo as seguintes especificações: 04
portas, com dobradiças metálicas e
puxadores, estrutura em mdp/mdf,
dimensões (largura x altura x profundidade)
160 x 54 x 29 cm, cor branca.

00025 00025 00055756 ARMARIO DE COZINHA AEREO 02 PORTAS UN 20 151,05 3.021,00
armário de cozinha aéreo, contendo no
mínimo as seguintes especificações: 02
portas, com dobradiças metálicas e
puxadores, estrutura em mdp/mdf,
dimensões (largura x altura x profundidade)
62 x 61,5 x 27 cm, cor branca.

00026 00026 00056329 CENTRIFUGA DE ROUPA 12KG centrífuga de UN 30 495,00 14.850,00
roupa, contendo no mínimo: capacidade de
12kg, timer, cesto interno, acionamento
manual e com desligamento automático,
sistema de trava de segurança, potência de
170w, voltagem 127v ou bivolt, cor branca.

00027 00027 00055997 FRITADEIRA ELETRICA fritadeira elétrica UN 20 418,00 8.360,00
contendo no mínimo as seguintes
especificações: fritadeira elétrica sem óleo,
dimensões: 31,4x27,3x33,2cm (a x l x p),
voltagem 110v, cor preta, capacidade 3,5l.

00028 00028 00056330 ASPIRADOR DE PO E AGUA aspirador de pó UN 20 329,90 6.598,00
e água, contendo no mínimo: potência de
1.200w, capacidade total do reservatório de
10 litros, comprimento do cabo elétrico de 2
metros, bocal para todos os tipos de pisos,
cantos e frestas, voltagem 127v ou bivolt.

00029 00029 00058330 SAPATEIRA sapateira, material plástico e UN 30 93,30 2.799,00
aço, contendo no mínimo as seguintes
especificações: capacidade para 21 pares,
dimensões: 90 x 50 x 25 (a x l x p).

00030 00030 00056236 TELEVISOR SMART LED 50" televisor smart tv UN 10 2.467,26 24.672,60
led 50”, tela plana, contendo no mínimo:
resolução uhd, controle remoto, cor preta,
conexões wi-fi, conversor digital integrado,
entrada de áudio/vídeo, hdmi, rf para tv a
cabo, rf para tv digital, usb, entrada vídeo
componente: estéreo / sap, processador
dual core, consumo de energia mínimo em
standby, tensão 127 ou bivolt (seleção
automática). com certificação do inmetro.

00031 00031 00056240 REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR UN 5 1.301,57 6.507,85
refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta
mínima de 110 litros, cor branca, alimentação
bivolt ou 220v, garantia de 01 ano,
classificação a no programa nacional de
conservação de energia elétrica (portaria
inmetro / mdic número 20 de 01/02/2006).

00032 00032 00056331 REFRIGERADOR 04 PORTAS refrigerador 04 UN 5 5.800,00 29.000,00
portas, contendo no mínimo: capacidade de
900 litros, ar refrigerado com serpentina
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aletada, controlador eletrônico digital com
indicador de temperatura, degelo
automático, prateleiras de 3 níveis aramadas
e reguláveis, revestimento externo em aço
inox, revestimento interno em aço
galvanizado, pés reguláveis, tensão 127 ou
bivolt (seleção automática).

00033 00033 00055735 FREEZER HORIZONTAL freezer horizontal
com uma tampa, capacidade mínima de
armazenamento de 309 litros, eficiência
energética a, cor branca, tensão 127 ou
bivolt (seleção automática), com certificado
do inmetro, referências de qualidade: marcas
consul, electrolux.

UN 30 2.562,00 76.860,00

00034 00034 00054828 CADEIRA COM PRANCHETA cadeira

universitária, modelo poltrona, com porta
livros, em perfis de aço, prancheta
escamoteável em formato anatômico,
confeccionada em madeira compensada,
revestida em laminado melamínico, na cor
preta, estrutura em aço, base de modelo com
4 pés, com pintura eletrostática em tinta
epóxi, na cor preta, assento e encosto em
madeira compensada formato anatômico de
no mínimo 15mm de espessura, revestidos em
tecido 100% poliéster, na cor preta,
estofado em espuma injetada de poliuretano,
fabricado de acordo com as normas nbr/abnt
vigentes e nr-17.

UN 200 399,00 79.800,00

00035 00035 00056889 PLASTIFICADORA plastificadora de papel;
tensão: 110v ou 220v; tamanho suportado
do documento: até o tamanho as; tempo de
aquecimento: 3 a 6 minutos; abertura para
plastificar: 325mm; capacidade de corte: 8
folhas de 80g; tamanho da base de corte:
320mm.

UN 951,08 2.853,24

00036 00036 00050262 TELA DE PROJECAO COM TRIPÉ contendo no

mínimo as seguintes especificações: tipo
retrátil; largura 2mts x 2 mts; estrutura: tripé
em aço anticorrosivo na cor preta; sistema de
regulagem de altura.

UN 20 654,82 13.096,40
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ANEXO IV

àTí-t DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE KNXXKKKXXX

N."_.r“2l]22

codigo de ldentiicação CidadES: ÉÚEZÚISEÚTÚÚÚÚI EEEM-3

O MUNICÍPIO DE COLATINA pessoa iuridica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nª
E?.IEEÍZHJÚÚÚI-Td, com sede na av. Ãnçelo Giuperti, 343, pairro Esplanada, ColatinafES, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. João Guerino Balestrassi, brasileiro. casado. Engenheiro,
portador do CPF: 4933344134“, residente nesta Cidade., doravante denominado CONTRATANTE,
considerando o iulgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n'ª' _DTEJZDZE, instaurado sob o
Sistema de Registre de Preços, devidamente homologado pela autoridade competente em aminas—«132%?
conforme Processo nº MBBEJZDZE, RE SOLVE registrar os preços da empresa , inscrita noCNPJ sob o n'ª , com sede na RuaLªvf. , nº Bairro-

- _. CEP.: neste ato denominada CONTRATADA representada por
(indicar a con—dição ;urIdica do representante perante a empresa, por ea- socio, direto-r, pro-curador, etc). Sr. (e)

, (nome completo, nacionalidade, estado civIl. pronssão') inscrito no CPF sob o nº
,portador da 'Carteira de Identidade nª , residente e domiciliada na RuaLªIv

,Elairro -ES vencedora do Lote H nas quantidades estimadas
atendendo as condiçoes previstas no Instrumento Convocatorio e mediante as cláusulas seguintes:

1 - DO OBJETO:

1.1 - fºi presente Ata tem por obieto Formalização de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
eletrodomésticos, eletrônicos e mobiliários, destinados a reestruturação da Administração Municipal, atraves da
Secretaria Municipal de Administração.

2 - DOS PREÇOS. ESPECIFICACOES E OUÁNTITÁTIVOS:

2.1 - O preço registrado, as especilicaçães do obieto. a. quantidade, fornecedorlíes) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor (razão social', CNPJI'MF, endereço, contatos, representante)
Item do TR Especificação |Marca [se exigida no editai) Modelo (se
exigido no edital) Unid. Quant. 1IItalo-r Lin. Prazo de garantia ou validade

2.2 - Receberá a CONTRâTADâ, pelo fornecimento do obgeto da. presente Ata de Registro de Preços. o valor
global estimado de R$ xxxxxxxxxxx ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj, conforme tahela de preços constante
no Anexo I da presente Ata..

3 - DOS ORGÃOISI PARTICIPANTEISI:

3,1 - Iª. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADI-.llNlSTR-EIÇÃO (SEMAD), serei responsavel pelo gerenciamento-,
orientação e controle do presente sistema de registro de preços:
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3.2 - Participam, ainda, deste certame os seguintes órgãos da ªdministração Pública. Municipal:
a'j; SECRETÁRIA MUNICIPÁL DE SÁUDE (SEMUS)

4 - DA VÃLIDÃDE DA ATA:

4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. contados a partir da data subsequente
a sua publicação, não podendo ser prorrogada.

5 - [IA REVISÃD E. EANCELAMENTÚ:

5.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. em intervalos não superiores a 180 (cento
e oitenta) dias. ahm de verilicar avantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato gue eleve o custo do obgeto registrado., cabendo á Administração promover as negociações
gunto ao(síl fornecedorfes).

5.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente. a
Administração convocará o(s) fornecedorfes) para negociartem] a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.

54 - O fornecedor gue não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

5.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento. e sem aplicação da penalidade se confirmada averacidade dos motivos e
comprovantes apresentados“: e

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

5.5 - Não havendo êxito nas negociaçães. o órgão gerenciador deverá proceder á revogação desta ata de
registro de preços.. ado-tando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantagosa.

5? - O registro do fornecedor será cancelado quando:

53.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.12 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração. sem justificativa aceitável;

53.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipótese deste se tornar superior águeles
praticados no mercado; ou

5.3.4 - sofrer sanção administrativa cugo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo-,
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alcançando o orgão gerenciador e orgâofs) participantefs'j.

5.8 - O cancelamento de registros de preços nas hipóteses previstas nos itens 53.1, 5.3.2 e 53.4. sera
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente. decorrente de caso fortuito ou
força maior, que pregudioue o cumprimento da ata., devidamente comprovados e justificados:

5.9.1 - por razão de interesse público“; ou

5.5.2 - a pedido do fornecedor.

E - DAS EDNDIEÓES GERAIS:

6.1 - As condiçoes gerais do fornecimento. tais como os prazos para entrega e recebimento do obieto. as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do aiuste, encontram-se definidos
no Termo de Referência. ANEXO AO EDITAL.

6.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fIKHEIDS nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o % 1“ do art. 65 da Lei nº 856593.

6.3 - 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, sera anexada a esta Ata de Registro
de Preços. nos termos do Decreto Municipal n. DET. de EÚÚEL

Para Ermeza e validade do pactuado. a presente Ata foi lavrada. em El? [duas) vias de igual teor.
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e eircan'iiislrada copia aos dentais orgãos
participantes [se lmwerj.

GÚLATINA - ES. de de 2022.

MUNICIPIO DE COLATINA REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATANTE CÚNTRATADA

TESTEFi-IUNHAS:
1 _

2 -
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