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EDITAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÓNIEG nº 118932022 — REGISFRÚ DE PREÇG
PARTICIPAÇÁG EKELUSWÁ BE MIERÚ EMPRESAS E; GU E'PIPRESAS DE PEQUENG PORTE

CIE-digo Cidades: ZDZZDLSEÚ-I'DÚDÚLDZ DDE-i

Ú MUNIEÍFIÚ DE CGLATINAEI'S. pessoajuridica de direito público interno. inscrito no (INPI sob o nª E?.IISSJEBIÚGGI-T
com sede na Avenida ângelo Giuberti. 3413. Bairro Esplanada, IColatina - ES. torna público que realizará PREGÃGP na form
ELETRÚNICA. do tipo menor preço global. de acordo com o Processo nº 006468521322, devidamente autorizados pe]
autoridade competente. E] Pregão Eletrônico será realizado pelo(a) Pregoeiro:[a] do Município de Colatina. designado pe]
Portaria nº [iG-HEUER. nos termos da Lei nº “1.520. de l? dejulho de 2002, Decreto Federal nº ill.il2=l de EEI de setembrod
Zi] iª. da Lei IÉomnlementar nª EEE. de iªi- de dezembro de 2006 e suas atualizações. do Decreto nº 7892. de 23 de janeirod
Ei] ES. aplicando-se subsidiariamente. a Lei nº &.666. de El de junho de lEI'ZIS, e as exigências estabelecidas neste Edital e sus
alterações e demais normas “pertinentes.

“1, BISPÚSIÇÓES PRELIMINARES

Processo lªidministra'tivo: nº O Goªl- 68,520 22 ,.
Modalidade: Pregão Eletrônico - Piª-.RT ICI PAÇÉÚ EE CLUSIVÁ DE MIC RG EMPRESAS E:"ÚLJ EMPRESAS D
PEQU EN 0 PORTE

Tipo de Licitação: Menor Preço
Natureza: Licitação para Registro de Preços
Critério de Iulgamento: Me nor grego Global.
Repartição interessada: Secretaria Municipalde Educação
1il'aliclade da Ata de Registro de Freços: Máximo de H (doze] meses, contados da data posterior ã sua publicação no Diãr:
Oficial dos Municípios do Espirito Santo. - A NUNES, sendo vedada sua prorrogação.
Prazo da Validade das Fropostas: Não inferior a 90 ínovent a] dias. cont ados a partir da data de abertura das propostas.

Li - DE] OBJETO:

i.2 - Formalização de rita de Registro de Freços destinados a contratação dos serviços de fornecimento e instalação Ii
vidros, destinados a manutenção das unidades escolares municipais e dos prédios de apoio operacional
administrativos, através da Secretaria Municipal de Educação.

LS - As descricoes. o quantitativo e as condiçôes para o fornecimento do obj eto desta licitação, são as constantes neste edital
SEUS RHE'X Chã.

2 - na ABERTURA na srssão PÚBLICA oo Pascale ELETRÓNIEÚ:

2.1 - Cr Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública no endereço www.pormldecompraspublicas.conLIJr,
mediante condiçoes de seguranca, criptografia e autenticação de todas as fases.

2.5.3 - mim no acoLHIMENm nas Paorosms: às 08:00h do dia iof'ilg'ZEIZZ

21.2 - LIMITE PARAACÚLHIMENTO nas receosos: ãs i2:ÚÚh do dia Zªfi'leEIEE

21.3 - cara E H oaâalo na ABERTURA nas Faorosrasrssssão PÚB mca: ãs i=1-:EIEII1 do dia são ill/202 2.

na - REFERENCM DE TEMPCI: HÚRÁRIÚ DE BRASÍLIA.

2.2 - Declarada aberta a sessão peloía] Pregoeiroía]. não mais serão admitidas novas proponentes.

3 - Dá ESTlMâTl'i'A DE QUANTIEA DES:
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3.2. - ft existência de preços registrados não obrigará a administração a firmar contramçoes que deles poderão advirj facultad
a realização de licitação especifica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Feder
nº. 8.666,393. mediante fundamenta ção. assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento El
igualdade de condições;

flr - DA DÚTAÇÁÚ DRÇAHENTÁRM:

4.1 - às despesas inerenbes a este Pregão correrão ã conta das respectivas dotaçlzies orçamentárias dos órgãos e entidades d
administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da autorização de fornecimento.

5 - DE! ÚREÃD GERENELÉDÚRE ÓRGÃOS PARWEIPANTES:

5.1 - ft SECRETARM MUNICIPÁL DE EDUCÁÇÃÚ [SEMED-]. será responsável pelo gerenciamento. orientação e controle d
presente sistema de registro de preços:

5.2 - Participam. ainda. deste certame os seguintes orgãos da Administração Pública Municipal:
a] SECRETÁRIA MllNICIPr-IL DE SHUDE [SEMUS]

& - DA DWHLGAÇÃD, ESEMREEIMENTÚÉ E lh'l PHGNAÇÃÚ DD EDlTAL

6.1 - às empresas interessadas em participarem do certame deverão retirar o edital no site www.colatinaes. oi,".hr o
www.portaldecom praspublicascomhr, fica ndo obrigadas a acompanhar as publicaçoes referentes ã licitação nestes endereçc
eletrônicos. comotambem no Diário Úficial do Estado do Espirito Santo, tendo em vista a possibilidade de alteraçoes e avisc
sobre o procedimento.

6.2. - à IMPIEGNÁÇQÃÚ deverá ser envia da exclusiva mente por meio eletrônico. em campo próprio de Sistema Portal de Compra
Públicas no endereço eletrônico www.portaIdecompraspublicascomhr, até [33 [três] dias úteis antes da data designada pai
abertura da sessão púlalica. qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

6.3 - Caberá o(a] Pregoeiroh] decidir sobre a impugnação no praao de ate Ú2[dois] dias úteis contados da data de recebimeni
da impugnação.

Emi - acolhida a impugnação. será definida e publicada nova data para a realização do certame.

6.5 - Ús pedidos de ESCLÁREEIMENTÚS refentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao[a] Pregoeiro[a]. até &
[três] dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública. exclusivamente por meio eletrônico. em camp
próprio do Sistema Portal de Compras Púhlicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br ou e-ma
Iicitacoes.colaljnaíªgmailicom.

6.15 - Eli_à] Pregoeiro[a] responde:-ã aos pedidos de esclarecimentos no prazo de tº)?! [dois] dias úteis, contados da data d
recebimento do pedido.

6.7 - fls impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

6.8 - ft concessão de efeito suspensivo ã impugnação e medida excepcional e deverá ser motivada pelo«[a] Pregoeirola]. nt
aubos do processo de licitação.

6.9 - .a participação no certame.. sem que “tenha sido bempestivamente impugnado o presente Edital. implica na aceitação pt
parte dos interessados das condiçoes nele estabelecidas.

6.1?) - fts respostas às impugnaçoes e aos esclarecimentos solicitados-i bem como outros avisos de ordem geral. serã
cadastradas no sitio www.portaldecompras publicascombr. sendo de responsabilidade dos licitantes. seu acompanhamento.
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sulascn't'as per representante nae habilitade legalmente eu nae identificade ne precesse para respexnder pela prep enente.

6.12 - fi petiçae de impugnaçãe apresentada per empresa deve ser firmada per secie. pessea designada para a administraçã
da sec-iedade em presaria. eu precuraderi e vir acempanhada, cenferme e cas e, de estatute eu cen'trate secial e suas pesterieri
alterações, se heuver. de ate de designacãex de administrader. eu de precuraçãe pública eu particular [instrumente d
mandate cem pederes para impugnar e Edital].

'?- DASCÚNDIÇÚES GERAIS PARA. !; PARTICIPAÇÃD:

1.1 - Semente puder-ae participar da certame pessa as jurídicas que desenvolvam as atividades pertinentes ae nhiet
desta licitaçãe, que atendam a tadas as exigências centidas neste edital e seus anexas. além das diSpesições legal
independentem ente de transcrição.

71.1 - Nãe pederãu participar da presente Licitaçãe;

aiâs empresas que nãe se enquadrem cerne ME eu EPP, nes termes de Adiga 3” da Lei Cemplementer nº 123, Ii
MHZHZÚÚE, eu que, nesse cendiçãe, estejam inclusas em alguma das excludentes hipóteses de parágrafe 4“ li
men eienade Lei Cemplementar;

Em] - fis micreempresas e empresas de pequene parte interessadas que nae atenderem a tedas as cendições e exigênci;
estabelecidas para este certa me. eu nãe apresentarem es decum entes nela exigides:

c] - rªis micreempresas e empresas de pequene perte que se ententrarem em precesse de falência. recuperaçãe judicia
cencurse de creder'es. disselucãe. liquidacãe. nem aqueles que tenham side declarades inidônees para licitar eu centratarcei
a ftdministraçãe Pública eu punides cem suspensãe temperária de direite de licitar e centratar cem. a administraçãe public
estadual. nes termes de ama?. Incises III e Iif'. da Lei Federal Nºaóótãj'ãlii e suas alterações;

d] - ..f'is interessadas que estiverem, em regime de falência. de fusãe. de cisãe. de incerperacãe. disselucãe. liquidacãe e
cencurse de crederes:

e] - iªi empresa que tenha side declarada inidônea efeu suspensa temperariamente per qualquer ergãe públice federa
estadual,. municipal eu de Distr-itu Federal.. cerreberande cem a ]urisprudência de ST] que fixeu-se ne sentide de que es efei'tt
da penalidade da suspensãe de participaçãe em licitacãe se estendem a teda ddministraçãe Pública. nae se restringinde &
ente federativa: san cienader:

f] - Empresa que tenha ceme secie. gerente eu direter. Membre eu Servider ecupante de carge públice na Prefeitui
Municipal de Gelatina e na Câmera Municipal efeu seu cônjuge.

g] - Empresas estrangeiras que. nãe funcienam ne pais.

h] - Esteja cumprinde suspensãe temperaria de participar em licitação e impedimente de centratar cerne Municipied
Gelatina eu tenham side declaradas inidôneas para licitar eu centratar cem. a !idministracãe Pública enquante durar
impedimente eu metive determinante da punicãe. eu até: que seja preme'vida a reabililacãe, hem cerne licitantes que &
apresentem censtituidas na ferma de empresas em censercie e sejam centreladeras. celigadas eu subsidiárias entre si. e
ainda. qualquer que seja sua ferma de censtituiçãe.

i] - Nenhuma empresa eu instituiçãe vinculada a ddministraçãe Pública, sera elegível para participar deste precess
licitaterie.

37.2. - ri pardcipaçãe ne certame implica na aceitacãe de tedas as cendicties estabelecidas neste instrumente cenve tatórie.

37.3 - Tedes es avises relatives aes ates pratitades durante e precedimente lici'tatúrie serãe dades aes licitantes atraves d
campe mensagens de respective Pregãe Elenônice ne sistema de Farta! de Cempras Públicas. ficande sei: inteii
respensahilidade de licitante acempanhar e trâmite de certame.

”?A - Cerne rendiçãn para participaçãu no Pregão. a licitante deverá aceitar em campo própria de sistema eletrônie»
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"Fri—.E - Declaro- para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital. bem como todos os requisitos. de habilitação
que minha proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

374.2 - Declaro cumprir os. requisitos de habilitação e que as de daraçdes informadas são verídica 5. conforme parágrafos flº e i
do art. 26 do decreto WEBHEDIÚ.

Fal—Ei - Declaro para os devidos. fins legais. em. cumprimento ao exigido no edital,. que ate a presente data inexistem fate
impeditivos para a habilimção no presente processo Iicitabiírio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

314.4 - Declaro para os devidos fins legais,. conforme o disposto no inciso U do art. 2? da Lei BEÉÉ. de 21 de junho- de 1991
acrescido pela Lei 98541, de E? de outubro de 19995 que não em prega menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso o
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

1455 - DECLHRÉI. que esta de acordo com o previsto na Lei nº 13309. de 2318 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoai
LGP'D. doravante denominadoia] Titular. registra sua manifestação livre. informada e inequívoca. pelo qual concorda com
tratamento de seus dados pessoais. para finalidade determinada e cumprimento da legislação quanto a publicidade
transparência. pelo Municipio de Colatina. doravante denominado Controlador para que este tome decisdes referentes a
tratamento de seus dados pessoais bem como. para que realize o tratamento de tais dados. envolvendo operações como as qu
se referem a coleta. produção recepção, classificação. utilização. acesso. reprodução. transmissão. distribuição processament
arquivamento,. armazenamento. eliminação. avaliação ou controle da informação. modificação comunicação transferênci
difusão ou extração.

14.6 DECLARA. sol: as penalidades da Lei, que nenhum dos seus sócios e qualquer das pessoas por esses designados pai
acompanhar o certame. encontra-se ligado a qualquer das pessoas mencionadas “no artigo 29 da Lei Úrgãnica Municipal pI
matrimônio ou parentesco afim ou consang'uineo ate o segundo grau ou por adoção.
DECLPIFIÉI AINDÁ que nenhum dos sócios [proprietarios ou quotista] e qualquer das pessoas por esses designados par
acompanhar o certame exerce ou já exerceu, nos últimoa DE [seis] meses. cargo emprego ou função pública na .!ldministraçã
Pública Municipal.

15 - iªi declamção falsa relaljua ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a liciIante as sançdes previstas em le,-.= e nesr
Edital.

E. DA. ADESÃDÃ ATA DE REGISTRO DE PREÇDS:

3.1 - ft ata de registro de preços, durante sua valida de.. com propósito de estimular e in centiuarfome nto de competidores pai
o certame o qual deflui em persecução a proposta mais vantajosa. podera ser utilizada por qualquer orgão ou entidade d
administração pública que não tenha participado do certame licitatório. mediante anuência do órgão gerenciador. desde qu
devidamente justificada a vantagem e respeitadas. no que couber. as condições e as regras estabelecidas. na Lei nº B..665..d
1993 e no Decreto nº 13.995, de 12 de abril de. ZÚIÚ.

8.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços. observadas as condiçdes nela estabelecidas. optar pei
aceitação ou não do fornecimento. desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com
orgão gerenciador e úrgã os participantes.

8.3 - às aquisiçdes ou contratações. adicionais a que se. refere este item não poderão exceder. por órgão- ou entidade. a lili] “,
ícem por cento] dos quantitativos do instrumento convocatório e registrados. na ala de registro de preços para o orgã
gerenciador e orgãos participantes.

8.4 - às. aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder. por órgão ou entidade, a 109% [cem por cento] dc
quantitativos registrados na cªrta de Registro de Preços e. na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item. registrado na a!
de registro de preços para o org—fio gerenciador e para os orgãos participantes independentero ente do numero de orgãos nã
participantes. que aderirem.

8.5 - do órgão não participante que aderir a ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor d;
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação.. observada a ampla defesa e o contraditório. de eventuais penalidade
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8.6 - tipos a autoriaa ção do Órgão gerenciador. o orgão não participante deve rá efetivar a contratação solicitada em ate noven!
dias, ohservado o prato de validade da fita de Registro de Preços.

8.6.1 - Caberá ao Órgão gerenciador autorizar. excepcional e justifica damente. a prorrogação do prazo pai
efetivação da conn'atação. respeitado o prazo de vigência ,da ata, desde que solicitado pelo Órgão não participa no

9. DE! EREDENCMMENTÚ:

9.1 - Ús interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se previamente. perante o sistema eletrônico previo
pelo Portal de Compras Públicas. por meio do sitio wwwªportaldecompraspublicas.com..h r.

9.2. - Para ter acesso ao sistema eletrônico. os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal. obtid;
junto ao provedor do sistema eletrônico iPortal de Compras Públicas]. onde também deverão se informar a respeito do se
funcionamento e regulamento. ohten do instruções detalhadas para sua correta utilização.

92.1 - Cls interessados em se credentiar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informaçoes na pâgin
www.portalde.compraspublicascomhr. podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo I
mail falecomfíf'portaldecompraspublicas.com.br ou através do telefone [61] 3063 5455.

9.3 - O licitante ser;-'I responsável por todas as transaçties que foram, efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumino
como firmes e verde deiras suas propostas e lances.

9.3.1 - O uso da senha de acesso pela licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ei
efetuada diretamente, ou por seu representante. não cabendo ao provedor do sistema ou a PREFEITURI'I MUNICIPAL D
CÚLI'tTINi-i responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Elet - Ú credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representam
legal e a presunção de sua capacidade “técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

9.5 - A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imedial
hloqueiode acesso.

9.6 - Ds litimntes deverão apresentar todas .as declarações e documentos solicitados na Plataforma do Portal d
Compras para título de conferência.

ª).? - Ú pregão será conduzido pela PREFEITURA-ªt ]'I-ilENICIPâL DE CÚLe'tTINf-i. com apoio técnico e operacional do Portal o
Compras Púlolicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

ELE - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal de Compra
Públicas e monte-los atualizados iunto aos órgãos responsa-veis pela informação, devendo proceder, imediatamente,
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.8.1 - il.. não observância do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificação no momenl
da habilitação.

il] - DA. APRESENTAÇÃO Dil. PROPOSTA E DOS DÚCHMENTÚS DE HABILJ'E'AÇÃÚ:

19.1 - Os licitantes encaminharão. exclusivamente por meio do sistema. concomi'tantemente com os documentos de habilitaçã
exigidos no edital. proposta com. a descrição do objeto ofertado e os preços. até a data e o horario estabelecidos para aberto]
da sessão pública,. quando então. encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

153.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital. ocorrerá por meio de chaveo
acesso e senha.
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alguma restriçãº de regularidade fiscal e trab alhistai. nºs termºs dº art.43. 515 da LC n9123. de 2036.

10.4 - Incumbirá aº licitante acºmpanhar as ºperações nº sistema eletrônicº durante a sessãº pública dº Pregãº. ficand
respºnsavel pelº ºnus decºrrente da perda de negºciºs, diante da inºbservância de quaisquer mensagens emitidas pei
sistema ºu de sua descºnexã º.

10.5 - .ªtte a abertura da sessãº pública, ºs licitantes pºderãº retirar ºu substituir a prºpºsta e ºs dºcumentºs de habililaçâ
anteriºrmente inseridºs nº sistema..

113.6 - Nãº será eslabelecida. nessa etapa dº certame. ºrdem de classificaçãº entre as prºpºstas apresentadas. º que sºmen!
ºcºrrerá apºs a realizaçãº dºs prºcedimentºs de negºciaçãº e julgam entº da prºpºsta.

ID.? - Ds dºcumentºs que cºmpõem a prºpºsta e a habilitaçãº dº licitante melhºr classificadº sºmente serãº dispºnibilizadt
para avalia çãº dº(a] pregºeirº[a] e para acessº publicº apºs º encerramentº dº enviº de lances.

11- DD ENVIÚ Diªl. PRDPÚSTA:

11.1 - ftpºs a divulgaçãº dº Edital nº endereçº eletrônicº www.pºrtaldecºm.praspublicas.cºm.br e até a data e hºra marcad
para abertura da sessãº. ºs licitantes deverãº encaminhar prºpºsta cºm. a descriçãº dº ºbjetº ºfertadº e preç
exclusivamente pºr meiº dº sistema eletrônicº nº endereçº acima. quandº. entãº, encerrar-se-ã autºmaticamente a fase d
recebimentº de prºpºstas.

11.1.1 - iºl licitante deverá elabºrar a sua prºpºsla cºm base nº edital e seus anexºs, sendº de sua exclusii
respºnsabilidade º levantamentº de custºs necessáriºs para º cumprimentº tºtal das ºbrigações necessárias para a execuç'ã
dº ºbjetº de sta licilaçãº.

11.2, - ii licilante deverá enviar sua prºpºsta mediante º preenchimentº.. nº sistema eletrônicº, dºs seguintes cam pºs. sºb pen
de desclassificaçãº da prºpºsta:

11.2.1 - Valºr unitáriº e tºtal dº item.,l'lºte;

11.2..2 - Descriçãº detalhada dº ºbjetº. cºntendº as infºrmações similares ã especificações dº Termº de Referênci
indicandº, nº que fºr aplicável. nº mºdelº. nº prazº de validade ºu de garantia, numerº dº reg'strº ºu inscriçãº dº bem D
órgãº cºmpetente, quandº fºr º casº..

11.3 - ftte a abertura da sessãº, ºs licitantes pºd erãº retirar ºu substituir as prºpºstas apresentadas.

11.4 - Tºdas as esp ecificaçEi-es dº ºbjetº cºnb'das na prºpºsta vinculam a Cºntratada.

11.5 - Nºs valºres prºpºstºs estarãº inclusºs tºdºs ºs custºs ºperaciºnais.. encargºs previdenciáriºs, trabalhistas. tributariº
cºmerciais e quaisquer ºutrºs que in cidam direta ºu indirelamente nº fºrnecimentº dºs prºdutºs.

11.6 - Ds preçºs ºfertadºs. tantº na prºpºsla inicial. quantº na etapa de lances, serãº de exclusiva respºnsabilidade nº
licitante. nãº lhe assistindº º direitº de pleitear qualquer alteraçãº, sºb alegaçãº de errº, ºmissãº ºu qualquer ºutrº pretextº.

li.? - O praaº de validade da prºpºsta nãº será inferiºr a Em [nºvenla] dias. a cºntar da data de sua apresentaçãº, pºr se tratº
de Registrº de Preçºs. em ºfertada prºpºsta cºm prazº de validade inferiºr a este a mesma será imedialamenl
desclassificada.

12 - DA ABERTURA. Dá. SESSÁÚ, ELASSlFlCâÇÃÚ DAS PRDP ESTAS:

12.1 - ft abertura da presente licitaçãº dar-se-ã em. sessãº pública. pºr meiº de sistema eletrônicº. na data, hºráriº e lºca
indicadºs neste Edital.

12.2 - Durante a sessãº pública. a cºmunicaçãº entre º[a] Pregºeirº[a] e ºs licitantes ºcºrrera exclusivamente mediante trº:
de mensagens, em campº própriº dº sistema eletrônicº.
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cºnfºrmidade cºm ºs requisitºs neste edital. que cºntenham viciºs insanaveis ºu nãº apresentem as especificaçºes'tºcnicz
exigidas nº Termº de Referência..

12.4 - Também será desclassificada a prºpºsta que identifique º licitante.

13.5 - A desclassificaçãº será sempre fundamentada e registrada nº sistema. cºm acºmpanhamentº em tempº real pºr tºdc
ºs participante s..

12.6 - A nãº desclassificaçãº da prºpºsta nãº implica em sua aceitaçãº definitiva, que deverá ser levada a efeitº apºs º se
julgamentº definitivº..

123 - O sistema ºrdenarã autºmaticamente as prºpºstas classificadas. sendº que sºmente estas participarãº da fase de lance!

“13 - DA FÚRMUMÇÃÚ DELANCES:

13h] - Iniciada a etapa cºmpetitiva, ºs licitantes deverãº encaminhar lances exclusivamente pºr meiº dº sistema elelrº'niº
sendº imediatamente infºrmadºs dº seu recebimentº e dº valºr cºnsignadº nº registrº.

13.2; - O lance deverã ser ºfertadº pelº valºr unitáriº dº item,-"lºte..

13.3 - Sera adºtadº para enviº de lances nº pregãº eletrºnicº º mºdº de disputa "abertº", em que ºs licitantes apresentarã
lances públicºs e sucessivºs.. cºm prºrrºgaçºes..

13.4 - à etapa de lances da sessãº pública terá duraçãº de dez minutºs e. apºs issº, será prºrrºgaçãº autºmaticamente pei
sistema quandº hºuverlance ºfertadº nºs últimºs dºis minutºs dº peiiºdº de duraçãº da sessãº pública.

13.5 - à prºrrºgaçãº autºmática da etapa de lances.. de que trata º item anteriºr, será de dºis minutºs e ºcºrre]
sucessivamente sempre que hºuverlances enviadºs nesse períºdº de prºrrºgaçãº. inclusive nº casº de lances intermediáriºs

13.6- - Nãº havendº nºvºs lances na fºrma estabelecida nºs itens anteriºres. a sessãº pública encerrar-se-ã autºm ati camente.

13.3r - Encerrada a fase cºmpetitiva sem que haja a prºrrºgaçãº autºmatica pelº sistema pºderá º(a] pregºeirº[a
assessºradº peça equipe de apºiº. justificadamente. admitir º reiniciº da sessãº pública de lances. em prºl da cºnsecuçãº d
melhºr preçº.

13.3 - Ds licitantes pºderãº ºferecer lances sucessivºs. ºbservandº º hºráriº fixadº para abertura da sessãº e as regn
estabelecidas nº Edital..

13.3..1 - Em. casº de falha nº sistema, ºs lances em desacºrdº cºm a nºrma deverãº ser descºnsideradºs pelºtl;
pregºeirº[a]. devendº a ºcºrrência ser cºmunicada imediatamente aº prºvedºr dº sistema eletrºnicº iPºrtal de Cºmpra
Públicas].

13.82 - Na hipºtese dº subitem anteriºr. a ºcºrrência será registrada em campº prºpriº dº sistema..

13.9. - Ú licitante sºmente pºderá ºferecerlance inferiºr aº últimº pºr ele ºfertadº e registradº pelº sistema=

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

13.11 - Durante º transcursº da sessãº pública, ºs licitantes serãº infºrmadºs. em tempº real,. dº valºr dº menºr lan:
registradº, vedada a identifica çãº dº licitante=

13.12 - Nº casº de descºnexãº cºm º(a] Pregºeirº-[a], nº decºrrer da etapa cºmpetitiva dº Pregãº, º sistema eletrônicº pºde]
permanecer acessivel aºs licitantes para a recepçãº dºs lances.

13.13 - Se a descºnexãº perdurar pºr tempº superiºr a 10 [der.] minutºs. a sessãº será suspensa e terá reiniciº sºmente api“
cºmunicaçãº expressa dº(a] Pregºeirºia] aºs participantes dº certame, publicada nº Pºrtal de Cºmpras Públicas, quand
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13.14 - Ú sistema eleb'enice encaminhará avise de fechamente iminente des lances. após 0 que transcerrera periede de temp
de até 35] [tn'nta] minutes. aleateriamente determinade pele sistema. finde e qual sera autematicamente encerrada a recepçã
de lances.

1315 - Ease e licitante nãe apresente lances.. cencerrerá cem valer de sua prepesla e na hipótese de desistência de apresenl.“=
eutres lance s. valerá e úln'me lance per ele efertade, para efeite cie ereenaçãe das prepestas.

'M— DÚ BENEFÍEIDÃS MlCRÚEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENÚ PDRTE:

Hªl - âpes a fase de lances.. se a prepes'ta mais bem classificada nãe tiver side apresentaria per micreempresa eu empresa e
peeuene porte. e lieu-ver prepesta de microempresa eu empresa de pequene perte que seja igual eu ate “5% [cince per centc
superiera prepesta mais bem classifica tia.. preceder-se-a da seguinte ferma:

14.1.1 - ft microempresa eu a empresa de peeuene perte mais bem classificada perder,]. ne praxe de & [cincvz
minutesi Lent-mies ee envie ea mensagem. autemaljca pele sistema. apresentar uma última efert
ehrigateriamente inferiera prepesla de primeire celecade. situagãe em que, atendidas as exigências habilitatúriz
e ehservade e valer estimaee para a centratacãe. será adjudicade em seu ia ver e elajete deste Pregãe;

14.12 - Ease a licitante tenha utilixaee a prerrogativa de efetuar eferta de desempate, eu receber quaisquer eutrt
beneficies da Lei Eemplementar nª 123»;f EDIE-i.. sera verificaee peles meies legais, relativas ae últime exercicie e a
exercície cer-rente case a empresa tenha extrap ela de faturamente máxime permitide, cre-n ferme art; 39 e
men cienaea Lei Eemplemenlar.

14.13 - Nile sende vencedeia a micreempresa eu a empresa de pequene perte. mais bem classificada. na fermae
ceneiçâe anterieri e sistema. de ierma autematica, cenvecaríl as liciIantes remanescentes que perventura &
enquadrem. na situaçãe descrita nesta cendiçãe. na erdem classificatória. para e exercicie de mesme direite;

14.131 - Ne case de equivalência des valeres. apresentades pelas micreempresas eu empresas de peeuene perl
que se encentrem ne intervale estahelecide nesta cendiçãe. e sistema fará um serteie eletrônica. defininde
cenvecande autema'ticamente a vencedera para e encaminhamento da eferta final de desempate;

14.1.5 - ft cenvecaea que nãe apresentar prepesta dentre de praxe de 5 [cince] minutes,. centrelades pele Sistem
decairá de direita previste nes artigos *H- e 4-5 da Lei Eemplementar nª 12335306; 29. Na hipótese de nã
cen'trataçãe nes “termes. pre vis bes nesta Secãe, e precedime nte licitatórie pressegue cem as demais liciIantes.

15- DA NEGOCIAÇÃÚ:

15.1 - Encerrada a etapa cempetitiva, eia] Pregeeire[a] pudera encaminhar centraprepesta pele sistema eletrônice ae licitani
que tiver apresentavam e lance de mener prece. para que pessa ser ehtiea cen diçãe mais vantajesa para Administraçã e.

15.2 - à negeciaçíie será realizada atraves de sistema.; pedenee ser acempanhaea peles demais licitantes;

15.3 - Día] Pregeeire[a] selici tara ae licitante melher classificade que, ne praxe de ÚZMuas] l'IDI'ilSi envie a prepesta adequae
ae últime lance efertade após a negeciaçã'e realizada. acempanhaea, se fer e case. des decum entes cemplementares. quand
necess ari es à cenfirmaçãe daqueles exigides neste Edital e ja apres entaci es..

153.1 - Ú praxe pederá ser prerregade. a critêrie cie-[a] Pregeeire[a]. desde que selicitacie per escribe, antes de fine
e praxe estabele cinta.

15.4 - fipe-s a negeciaçãe de prece. ela] Pregeeireía] iniciará a fase (ie aceitabilidade e julgam ente da prepesta.

15- DA AC El WEB IL IDADE DA. PRÚP BETA VE NCEDÚM:

ir:-:..] - A Iicihmte “malhar classificada, deverá enviar prnpnstu de praça readequuda ua última lance, em tampa prápri
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16.1.1-Encerrada a etapa de negº-ciaçãº. º(a] pregºeirºtªa] examinará a prºpºsta classificada em primeirº lug

quantº à adequaçãº aº ºbjetº e ã cºmpatibilidade dº preçº em relaçãº aº maximº estipuladº para cºntrataçãº neste Edital
em seus anexºs, ºbservadº ºdispºstº nº parágrafº únicº dº art.?ª e nº 599 dº art 26 dº Decretº nº 105324420 19.

16.2; - Élia] Pregºeirº[a] cºnvºcará º licitante para enviar, digitalmente. a prºpºs ta atualizada em cºnfºrmidade cºm º últim
lance ºfertadº num prazº máximº de DE [duas] hºras. pºr meiº de campºprºpriº dº sistema. sºb pena de desclassificaçãº.

16.2.1 - A prºpºsta deve cºnter:

a] Númerº dº Pregãº.. nºme da prºpºnente e de seu representante legal. endereçº cºmpletº.. telefºne. endereçºd
cºrreiº eletrônicº. mim em dº CNP]:

b] Ú preçº unitáriº e tºtal para cada itemiflºte ºfertadº [cºnfºrme especificadºs nº Termº de Referência - Anexº
deste Edital], bem cºmº º valºr glºbal da prºpºsta. em. mºeda cºrrente naciºnal ja cºnsideradºs e inclusºs tºdºs ºs tn'butº
fretes. “tarifas e demais despesas decºrrentes. da execuçãº dº ºbjetº.

c] Descriçãº detalhada dºis] itemrLs]. em cºnfºrmidade cºm as especificaçdes cºnstantes dº Termº de Referênci
[anexº I], cºm indicaçãº da Unidade e Qualidade.. Marca,. Preçº. Unitáriº e Tºtal.

d.] Prazº de validade da prºpºsta nãº inferiºr a Qi] [nºventa] dias cºrridºs. cºntadºs da data prevista para abertur
da licitaçãº;

e] Indicaçãº dº bancº, númerº da cºnta e a agência pa ra fins de pagamentº..

16.3 - Uta] Pregºeirºta]. a seu critériº. pºderá requisitar catálºgºsi fºlhetºs, fºlders. fºtºs ºu ºutra fºrma de cºmprºvaçãº d
que ºs prºdutºs ºfertadºs atendem a especificaçãº. que deverãº ser encaminhadºs na fºrma e prazº definidºs nº item. II
subitem 16.2.

163.1 - i'll arrematante deverá,. quandº sºlicitadº pelº(a] Pregºeirº[a]i indicar º site dº fabricante para que seja
cºm prºvadas as ca racteristicas dº ºbjetº ºferta dº.

16.4 - D nãº enviº da prºpºsta ajustada pºr meiº dº cºrreiº eletrônicº cºm tºdºs. ºs requisitºs elencadºs nº item 1615 subitei
15.25.15 ºu º descumprimentº das diligências determinadas pelºta] Pregºeirº[a) acarretará na desclassificaçãº da prºpºst
sem prejuizº da instauraçãº de prºcessº sanciºna'tºriº cºntra º licitante.

161.5 - Em nenhuma hipótese pºderá ser alteradº º cºnteudº da prºpºsta apresentada, seja cºm relaçãº a prazº
especificações dº prºdutº ºfertadº ºu qualquer cºndiçãº que impºrte mºdificaçãº dºs seus termºs ºriginais. ressalvad;
apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes errºs fºrmais. ºu quandº a alteraçãº representar cºndiçºes iguais. º
superiºres às ºriginalmente prºpºstas.

115.6 - Serãº desclassificadas. as prºpºstas que cºntenham preçºs excessivºs. assim entendidºs quandº apresentarem valºre
glºbais ºu unitáriºs acima dº valºr definidº para º respectivº ºbjetº nº Termº de Referência.

165.1 - Iªi desclassificaçãº pºr valºr excessivº ºcºrrera quandº ºia] Pregºeirº[a]. apºs a negºciaçãº direta. nã
ºbtiver ºferta inferiºr aº pre çº maximº fisad º.

lê.? - Se hºuver indíciºs de inexequibilidade da prºpºsta de preçºs, ºu em casº da necessidade de esclarecimentJ:
cºmplementares. serãº realizadas diligências para cºmprºvaçãº da exequibilidade.

16.8 - Ma] Pregºeirºiia], em cºnjuntº cºm a Equipe de àpºiº. pºderá realizar quaisquer diligências necessárias para averigu;
a cºnfºrmidade da prºpºsta cºm as especificaçdes minimas previstas nº Termº de Referência ânexº I dº Edital. salvº
juntada de dºcumentºs. para atender ã exigência deste editali findº º prazº estabelecidº nº item 16. subitem 16 .É.

16.9 - Se a prºpºsta ºu lance vencedºr fºr desclassificadº. º(a] Pregºeirº[a] examinará a prºpºsta ºu lance subsequente.
assim sucessivamente. na ºrdem de classificaçãº.

163.1 - Nas hipºteses em que º[a] Pregºeirº[a] nãº aceitar a prºpºsta e passar ã subsequente, serãº ºbservadºs c
nr.-1 run.-l. Ju,-. .». ui—"r- 3.4. ".,-n. .»Ir- l-n ... 1- n nw-l .-- nun-" n...-l' iI-ul
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161!) - Havendo necessidade. o[a] Pregoeiro[a] suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário pai
continuidade da mesma.

16.11 - à licitante que abandonar o certame. deixando de enviar a documentação indicada neste Edital. será desclassificada
sujeita r—se-a às sanções previstas neste instrumento convocatório e a lei.

15.12 - Cons tata do o atendimento às exigências fixadas neste Edital. a licitante sera declarada vencedora.

l'? - na DGCUMENTÁÇÃÚ DE HABILITAÇÃO:

“173.1 HABILJTA ÃO HHÍDIEÁ:

a] ftto Constitutivo. Estatuto ou Contrato Social em vigor. devidamente registrado,. em se tratando de sociedad
comercial. no caso de sociedade por ações. acompanhado de documento de eleição dos seus administradores. ou Regis“
Comercial no caso de empresa individual;

b.] Decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais. e atod
region ou autoriaação para funcionamento expedido pelo órgão com petente. quando a atividade as sim o exigir=

c] Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercicio.
13.1;1 ft habilitação Juridica presta-se para observar a atividade da empresa.

i?.E.REGHLARiDADE FISCAL:

a] Inscrição no CNH - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica:

ti] Prova de regularidade de Tributos Federais e Divida Miva da linião- Certidão Eorliuªnta PGFN e RFB;

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;
i] Prova de Regularidade perante a Eustiça do 'E'rabalho íEertidão Negativa de Débitos Trabalhistas]:

17.3. QUÁLIFIEAÇÃD EEDNÚMIED-FiN-ANEEIM

113.1. apresentação de CERTIDÃD NEGATWA DE FALÉNEIA Úni] RECUPEMÇÃÚ ?HDIEML emitida pelo Cai-tori
Distribuidor da sede ou domicílio da empresa licitante.; ou através da internet com expedição de até 3D it'rinta] dias da data ci
abertura da sessão pública do Pregão caso não conste validade expressa na mesma.

a] Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante. os documentos exigidos neste item tan-Ihe]
deverão ser apresenlados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos document;
relativos a sua matriz.

17.4. REGHLÁRJDADE FISCAL DE ME DH EPP

a] a licitante deverá apresentar na etapa de habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação d
regularidade fiscal. mesmo que apresentem alguma reslrição:

b] havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal. é assegurado o prazo de 5 [cinco] dias utei
contados da apresentação dos documentos, para a regularização da documentação. pagamento ou parcelamento do débito,
emissão de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa nos termos do art ªllí ªlª da LC r
12,3..FÉEÍIÚ6:

c] o prazo a que se refere o inciso anterior poderá. a critério da I'tdminisuªação Pública, ser prorrogado porigual periodo:
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fiscali nos termos dos incisos anteriores. sob pena de decadência do direito ã contratação. sem prejuizo da aplicação d;
sançcíes previslas no art. 81 da Lei no 8.666. de 2.1 de junho de 1993 sendo facultado à Administração convocar as licitantt
remanescentes e com elas contratar. observada a ordem. de classificação. ou revogar a licitação.

17.5. CDMPRÚWLÇÃD DA CÚNDIÇÃÚ DE ME GLI EPP

135.1. Para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá ser apresenlada DEELÉMÇÃ
DE MIERÚEMPRESQ E EMPRESâ DE PEQUENO PÚRTE - e a CERTIDÃÚ EXPEDIDÃ PELA IHNTA CÚMEREML que deverá se

emitida nos últimos El]- ítrinta) dias anteriores a data prevista para a abertura deste certame. seguindo a presisão do art E
da Instrução Normativa nª HB,-"ZDB? do Departamento Nacional de Registro do |Comércio..

115.2. Caso a empresa seia optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação. regido pela Lei Eomplementarnº iZBfEDDI
deverá apresentar tambem o comprovante de opção obddo no site do Ministério da Fazend
(http:!,ª'wwwªreceitafazendagovbrfãimplesNacional] o que exime a licitante da apresentação da certidão expedida pela ]un'l
Comercial exigida no item anterior.

135.3. fºi empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil, penal e administrativa.

l?.Sª-ª-l. i'll ausência de qualquer declaração efou certidão dos anexos contidos neste Edital impormrã em imediata inabilitaçã
do licitante.

"17.6. DD !!.TESTADÚ DE. CAPACIDADE. TÉCNICA

135.1 - Eoniprova ção de aptidão da licitante [pessoa jurídica] para desempenho de atividade pertinente e compativel coi
o objeto da licitação. atraves de uma ou mais certidões ou um ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direi!
público ou privado;

116.11 - iªi certidão ou ªtestado de Capacidade Técnica deverá ser emitido em papel timbrado da pessoa _iur-idic
emitente, consta ndo endereço. ENPl. endereço eletrônico. e identificação do nome e ca rgo do signa tãrio;

l?? - às licitantes que não atenderem às exigências de habilitação. quando permitido porlei. deverão apresentar documenta
que supram tais exigências. como o caso da lei iEHIEÚÚÉ e casos da lei BJS-66493.

ITB - Realizada a habilitação.. serã verificado eventual descumprimento das vedações legais. mediante consulta ao: Cadasti
Nacional de Condenaçdes Cíveis por ªltos de Improbidade ªdministrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.. n
endereço eletrônico ihup:,fjwwwcnj_jusbrfimprobidade_adm,-ªconsultar_requeridoªphp? e Cadastro Nacional d;
Empresas Inidõneas e Suspensas - EEIS. no endereço eletrônico wwwiportaldatransparenciagovbrfceis.

119 - às consultas previstas na condição anterior realisar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e também o
eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

1115] - às licitantes deverão disponibiliaar, quando solicitadas. todas as infomações necessárias ã comprovação o
legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados por meio de cópia do instrumento que deu suporte
contralação, endereço atual da contratante e local em que foram presIados os serviços. dentre outros documentos.

l?.ll - Dia] Pregoeiro[a] poderá consultar sitios oficiais de órgãos e entidades emissores. de certidões,. para verificar ;
condiçoes de habilitação das licitantes.

1112; - Documentos complementares, quando necessários ã confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados ate'1
dala e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. deverão. mediante solicitação doía] Pregoeiro[a]. ser enviadc
juntamente ã proposta adequada ao ulb'mo lance.

1?.1 2 - Ds documentos remetidos ao sistema do portal de compras públicas poderão ser solicitados em original ou por cop:
autenticada a qualquer momento. em. prazo a ser estabelecido pelo[a] Pregoeiro[a].

1111 - Ús originais ou cópias autenticadas, caso seiam solicitados.. deverão ser encaminhados. ao setor de Licitação ci
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1115 - Sºb pena de inabilitaçãº. ºs dºcumentºs encaminhadºs deverãº estjr em nºme. da licitante. cºm indicaçãº dº numei
de inscriçãº nº CNP].

1116 - Tºdºs ºs dºcumentºs emitidºs em língua estrangeira deverãº ser entregues acºmpanhadºs da traduçãº para lingu
pºrtuguesa. efetuada pºr tradutºr juram entadº. e tambêm devidamente cºns ularizadºs ºu registradºs nº cartºriº de títulºs
dºcumentºs.

111? - Dºcumentºs de prºcedência estrangeira, mas emitidºs em lingua pºrtuguesa. também deverãº ser apresentada
devidamente cºnsularizadºs ºu registadºs em cartóriº de titulºs e dºcumentºs.

1118 - Em se tratandº de filial. ºs dºcumentºs de habilitaçãº jurídica e regularidade fiscal deverãº estar em nºme da filia
excetº aqueles que, pela própria natureza, sãº emitidºs sºmente em nºme da matriz..

1119 - Em se tratandº de micrºempresa ºu empresa de pequenº pºrte, havendº alguma restriçãº na cºmprºvaçãº d
regularidade fiscal e Irabalhista, será asseguradº º prazº de 5 [tintº] dias uteis, pºdendº ser prºrrºgadº pºr igual periºd
para a regularizaçãº da dºcumentaçãº, a realizaçãº dº pagamentº ºu parcelamentº dº débitº e a emissãº de eventua
certidães negativas ºu pºsitivas cºm efeitº de certidãº negativa.

1120 - O prazº para regularizaçãº fiscal e trabalhista se rá cºrda dº a partir da divulgaçãº dº resultadº da fase de habilitaçãº.

112,1 - III prºrrºgaçãº dº prazº previstº pºderá ser cºncedida, a critêriº da adminisb'açãº pública. quandº requerida pei
licitante. mediante apresentlçãº de justificativa.

1122 - ft nãº regularizaçãº da dºcumentaçãº. nº prazº previstº na cºndiçãº anteriºr. implicará decadência dº direitº
cºntrataçãº.. sem prejuízº das sanções previslas neste Edital. e facultará aº[a] Pregºeirºía] cºnvºtar as licitante
remanescentes. na ºrdem de classificaçãº..

“1 E. REC “REDE

18.1. Declaradº º vencedºr, será cºncedidº º PMEÚ DE 30 [TRINTÁI] MINUTÚS, para que qualquer licitante manifeste
intençãº de recºrrer, de fºrma mºtivada. istº É, indicandº cºntra qualfis] decisãº[ºes] pretende recºrrer e pºr quais mºtivº
em campº própriº dº sistema..

18.2“. Havendº quem se manifeste,. caberá aºia] Pregºeirº-[a] verificar a tempestividade e a existência de rººt vaçãº da intençã
de recºrrer. para decidir se ad mite ºu nãº º recursº, fund amentIdamente.

18.11. Nesse mºmentº º(a] Pregºeirº[a] nãº ade ntrará nº méritº recursal. mas apenas verificará as cºndições (1
admissibilidade dº recursº.

18.22. iªi falta de manifestaçãº mºtivada dº licitante qua ntº á intençãº de recºrrer impºrtará a decadência desse direitw

18.13. Uma vez admitidº º recursº. º recºrrente tera. a partir de entãº º prazº de 03 [três] dias para apresentar ;
razães. pelº sistema eletrônicº, ficandº ºs demais licitintes. desde lºgº, intimadºs para, querendº. apresentarei
cºntrai-razões também pelº sistema eletrônicº. em ºutrºs três dias, que cºmeçarãº a cºntar dº términº dº prazº ci
recºrrente, send º-lhes assegurada vista imediata dºs elementºs indispensáveis a defesa de seus interesses.

183.111 acºlhimentº dº recursº invalida tãº sºmente ºs atºs insuscetíveis de aprºveitamentº.

18.4. Ús autºs dº prºcessº permanecerãº cºm vista franqueada aºs interessadºs, nº endereçº cºnstante neste Edital.
18.5 - A Falta de manifestaçãº na prazº estabelecida autºriza uia) Pregneirnía) a adjudicar n nhieta & licitar"
vencedºra.

19- DE; REABERTURA. DA SESSÃÚ PÚBLICA

19.141 sessãº pública pºderá ser rea berti:
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precedente ou em que seja anulada a propria sessão públicai situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dei
dependam.

b] Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar
contrato. não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regulariaação fiscal e trabalhista. nos termos do art ªll
ªlº da LC nº 12-352ÚÚ6; Nessas hipoteses. serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento d
etapa de lances.

19.2. Tod os os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta=

1931. it convocação se dará por meio do sistema eletrônico fchatª']. e-mail. de acordo com a fase do procedimenl
licitatorio.

20- na apropriação £ Hom ÚLDGAÇÃD:

29.1. É) objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor; pelo(a] pregoeiro[a]. apos a regular decisão dt
recursos apresentados.

2.6.2. ftpús a fase recursal. constatada a regularidade dos atos praticados. a autoridade competente homologará
procedimento licitatório.

29.3. 0 adjudicatãrio terá o prazo de 515 [cinco] dias úteis. contados a partir da data de sua convocação, para assinaro Contrat
sol) pena de decair do direito ã contratação. sem prejuízo das sanções previslzls neste Edital.

233%. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condiçôes de habilitação consignadas no edital ou se recusar
assinar o contrato. a ftdministraçãoi sem prejuízo da aplitoção das sanções das demais cominaçães legais cabíveis a ess
licitante, poderá convocar outro licitante. respeitada a ordem de classificação... para. apos a comprovação dos requisitos pa]
habilitação. analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação assinar o contrato;

21 - DD PREÇÚS

21.1- Os preços são fixos e irreajustaveis.

22- ANULAÇÃÚ E REV ÚGAÇÃÚ

2.2.1 - Por razões de interesse público.. decorrente de fato superveniente. devidamente comprovado. pertinente e suficienl
para justificar tal conduta. a ªdministração poderá revogar a presente licitação. devendo anula-la por ilegalidade de oficio o
por provocação de terceiros. mediante parecer es cria] e devidamente fundamentado;

22 .2. - eªt nulidade do procedimento licitatório induz; ã do contra to e não gera obrigação de indenizari ressalvado o disposto n
parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal nº 8.66I5f93:

22.3 - No caso de desfaaimento do processo licitatório. é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

23 - IIA ASSINATHM DA ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS

23.1. Homologada a licitação, a PME. por intermédio do Setor de Contratos. convocará a licitante vencedora para, no praa
fixado neste edital. assinara fita de Registro de Preços. constante do ANEXO W.

23.2». Ú prazo para assinatura da Etta de Registro de Preços,-"Contran: será de DS (cinco) dias úteis, após a su
convocação,-“retirada.

23.3. No caso da licitante vencedora do certame. dentro do prazo de validade da sua proposta.. não atender à exigência do itei
16.2. ou desatender ao disposto no Termo de Referência - ANEXO ]. aplicar-se-ã o previsto no inciso XVI. do art. ªtº, da Lei r
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2.3.4. D prazo para a assinatura da gªita de Registro de Preçquflqnb'atu pudera ser prcrrrugadq uma vez, pur igual per-iudr
quandu sqlicitadq pela parte durante seu transcursq e desde que chrra mutivq justificadq e aceita pela Municipiq de Gelatina

24,» DE) PRAZO DE WGENCIA DAATA DE REGISTRO DE PREÇDS

Zºll - & vigência da Ata de Registra de Preços dar-se-a par um per-íddq de “E? [dade] meses. cantadas da data pusteriqr ad
sua publicacãq ne Diária Oficial das Municipius dq Espiritq Santo.. - AMUNES. sendq vedada sua prqrrqgacãq.

2113 - Ús cqntl'atus derivadas da fita de Registre de Preces terãq vigência ate na ultima dia de exercíciq vigente a partir de su
assinatura=

25 - DA. FORMA, PMEÚ E LÚEAL DE ENTREGA.

2.5.1 - (Cls criteriqs de recebimentq;f entre ga e aceitacãq dq uhjetq estãq previstas na item [IE e |]? da 'Fermn de Referência
Anexa ] deste edital.

26 - DA FlSEâLlEAÇÃÚ

26.1 - Ds criteriqs de fiscalizaçãq esta:] previstas na item 11 da ”Fel-ma de Referência - ânexu ! deste edital.

E? - DAS EDNDlÇÓESDE FACILMENTE

23.1. É pagamento será realizada de acqrdu cum a entrega mediante a apresentaçãq pela CÚNTRâTâDâ. da Neta Fiscal. e
Municipiu de Gelatina. acqmpanhada das dqcumenms de regularidade fiscal exigidas para a habilitaçãq nd precedimenl
licitatório. a sal;-er:

a] Certificada de Regularidade perante q Fundq de Garanúa pc:-r Tempq de Service - FGTS;
b] Certidãq Negativa qu Eertidãq quitiva cem Efeitq Negativa de dehims perante a Fazenda Estadual - Es'tadq Sede d
Empresa;
c] Certidãq Negadva qu Certidãq quitiva cem Efeitq Negativa. de debitqs perante a Faaenda Municipal - Municipiq Sed
da Empresa;
d] Certidãq Negativa qu Certidãq quitiva cam Efeitq Negativa de dela—ites perante a ]ustiça de Trabalhe;
e] Cumprq'u'acãq da ]nscr-icãq nq CNPJ;
i] Certidãq Negativa de Debitas [CND-] Municipal perante a Fazenda Pública de Municípiq de Cula-tina.

212 - A Neta Fiscal e as demais ducumentns emitidas pela empresa vencednrajmntratada SErãD ateetadus pel
respunaàvel pelo recebimento de uhiete licitude e sel-“ãe encaminhadas para processamentu e pagamenm ne prazu d
ate El] (trinta] dias ininterruptas após a respectiva apresentar; Ein.

213 - Ús pagamentqzs semente serãq realizadas através de Ordem Bancária. fic-ande a empresa vencedqrafcqntratada qbrigad
a indicar na Nata Fiscal, 3 Conta-Currente e âgência Bancada para emissãu da respectiva Úrdem Bancária.

E?.ªi» - Úcqrrendq errar; na apresentacãq das Metas Fiscais qu nqs dqcumentqs relativas às ubrigacdes fiscaisf'trahalhistas, ser
sqlicitada a empresa vencedqrajcqn'u'atada previdências para retificaçãq. ficandq estabelecida que q praaq para pagamenl
será cqntadq a partir da data da regular-macau da pendência.

É?.S - rªl Neta Fiscai devera center e mesma. CNF] e raaãq sacia! apresentada na etapa de Eredenciamentu e acqlhidqs nl:
dqcumentqs da fase de Habilitacãq.

216 - Qualquer alteracãq feita ncI an'ti'atq sucial, ate cqnsnitutivu eu estatura que medifique as infqmiacóes rea-'stradas n
certame. deverá ser cqmunicadq aq Municipiq de Gelatina. medianbe decumentaçãu própria. para apreciaçãq da autqr-idad
competente.

ET.? - Ú Municipiq de Eulatina pudera deduzir dq pagar-nente impqrtâncias que a qualquer titulq lhe ferem devidas pei
empresa vencedqrafcqntratada. em decqrrêncja de descumprimentq de suas qbrigaçóes
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concerne a proposta de preço e a habilitação;

237.9 - ºs preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II alínea h"d'ª'. do art 65, da Lei r
Eláô-Exf'ãl'iiª

233.15] - Nenhum pagamento seni efetuado à empresa vencedorafcontratlda. enquanto houver pendência de liquidação d
obrigação financeira. em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

2311 - Não haverá. soh hipótese alguma. pagamento antecipado.

23.12 - É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicadas atraves de rede bancar.
ou de terceiros.

EB - DAS PENALlDADES

28.1 - Ficara impedido de licitar e de contramr com. a Prefeitura Municipal de Colatina pelo prazo de. até cinco anos. ser
prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais. cominaçdes legais-i garantido o direito a ampla defesa,
licilante que, convocado dentro do prazo de validade. de sua proposta:

I- não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregara documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causaro atraso na execução do objeto:
"r' - não mantiver a proposla;
VI - falhar na execução do contrato;
1|.ª'II - fraudar a execução do contrato;
"r'III - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declararinformaçoes falsas; e
X - cometer fraude fiscal.

28.2; - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem. acima ficara sujeita,. sem prejuizo d
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançdes:

38.31 - advertência por faltas leves. assim entendidas aquelas que não acarretem prejuizos significativos para
Contratante;
2.8.2.2 - Multa de 9,5% [meio por cento]. por dia de atraso na entrega do objeto ou parte dele calculada sobre
respectivo valor, respeitado o limite de 29% [vinte por cento] e. observado o valor mínimo de R$ 50,00;
282.3 - Multa de 20% lyinte por cento]. aplicada sobre o valor total da obrigação, pela não aceitação da nota d
empenho dentro do prazo de validade da presente ªta; ou pela não entrega dois] tiem[ns]; ainda, pela nã
assinatura, no prazo estabelecido, da Ata de Registro de Preços. ejou do instrumento contratual. se houver; o
pela não prestação da assistência técnica ou pela sua prestação em desacordo com as condições avençada
quando for o caso;
"2.8.2.4 - Multa de 13% [dez por cento]. a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item ou parte do itei
entregue com defeito efou fora das especificações exigidas, a qual sera descontada do valor relativo a proxinf,
fatura a ser paga. Quando aplicada no último mês do fornecimento, sera descontada da garantia, se houver. cas
esta tenha sido prestada mediante caução em dinheiro; se efetivada em outras modalidades, podera ser retida d
ulh'mo pagamento devido;
282.5 - Multa de 33 % [trinta por cento] sobre o valor do título, em. ca so de protesto inde vido;
282.6 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgãoi entidade ou unidade administrativa pei
qual a administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
2823 - Declaração de inidoneidade para licilar ou contratar com. a àdminishªaç-ã'o Pública, enquanto perdurarei
os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade qu
aplicou a penalidade. que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejui'at
causados;

28.3 - Tambem ficam sujeitas às penalidades do art E?, III e W da Lei nº 8.666. de 1993 as empresas e os profissionais. que:
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quais qu er tn' putº-s;
38.32 - Tenham praticadº atºs ilícitºs visandº a frustrar ºs ºbjetivºs da licimçãº;
283.3 - Demºnstrem nãº pºssuir idºneidade para cºnh'alsjr cºm a ªdministraçãº em virtude de atºs ilícitr.“
prah'cad ºs.

28.41 - It aplicaçãº de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em prºcessº adminisb'ativº que assegurará
cºntraditóriº e a ampla defesa á Cºntratada. ºbservandº-se º prºcedimentº previstº na Lei nº 8.666. de 1993“.
subsidiariamente a Lei nº 9384. de 1999.

2.8.5 - à autºridade cºmpetente. na aplicaçãº das sanções. Ie var-á em cºnsideraçãºa gravidade da cºnduta dº infratºr. º caráte
educativº da pena. bem cºmº º danº causadº ã ªdministraçãº. ºbs ervadº º principiº da prºpºrtiºnalid ade.

28.6- - Se hºuverfºrnecimentº de bens. cºmprºvadamente. falsificadºs el,-fºu de ºrigem iliciIzI. º fatº será ºficiadº aº Ministen
Públicº. para prºmºçãº de açãº penal pública. nºs termºs dº arh'gº me. da Lei nº 8666593. sem prejuízº da aplicaçãº da
penalidades cabíveis.

29- DD EàNCELáMENTD DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.9.1 - ft EÚNTMTÁDA terá seu registrº canceladº quandº:
a] Descumprir as dispºsiçºes da presente gªita de Registrº de Preçºs. dºedilal ºu das leis aplicáveis aº casº;
li] Nãº retirar a Nºta de Empenhº,?ftutºrizaçãº de Fºrnecimentº. nº prazº estabelecidº pelº CÚNTMTÁNTE. sei
justificativa aceitável;
c] Restar frustrada a renegºciaçãº de preçºs. seja pºr majºraçãº ºu reduçãº;
d] Tiver de ferida sua sºlicitaçãº de cancelamentº. nºs termºs dº subitem 24.2;
e] Estiver presentes raaºes de interesse públicº.

29.2 - Ú cancelamentº dº registrº deverá ser fºrmalizadº pela Secretaria Municipal de administraçãº.. mediante decisã
fundamentada. ressalvada. em qualquer casº. a aplicaçãº das sanções definidas em lei.

29.3 - à CÚNTMTEDÁ pºderá sºlicitar aº EÚNTRATK'LNTE. mediante requerime ntº devidamente instruídº, º cancelamentº d
seu registrº na ºcºrrência de fatº sup erveniente. decºrrente de casº fºrtuitº ºu fºrça maiºr. capaz de cºmprºmeter a pe rfe il
execuçãº cºntratual..

29.4 - Cºnfºrme recºmende a situaçãº. pºderá º EÚNTMTHNTE realizar as diligências que entender necessárias para
verificaçãº da ºcºrrência dº fatº alegadº pela EÚNTMTÉIDÁ cºm º ensejad ºra da sºlicitnçãº de cancelamentº.

2.9.5 - Ú cancelamentº dº presente registrº de preçºs. se deferidº. sºmente terá validade apºs a publicaçãº nº Diáriº Úfitii
dºs Municípiºs dº Espiritº- Santº. sendº. desta fºrm a. vedada a interrupçãº nº fºrnecimentº dº ºbjetº licitIdº. cuja requisiçãw
empenhº ºu dºcumentº similar tenha sidº despachadº antes dessa data.

31] - DM DISPÚSIÇÚES GERAIS

30.1 - Nãº havendº expediente ºu ºcºrrendº qualquer fatº superveniente que impeça a realizaçãº- dº certame na da!
marcada. a sessãº será remarca da e cºmunicada nº sistema.. pelº(a] Pregºeirº[a].

36.2 - Tºdas as referências de tempº nº Edital. nº avisº e durante a sessãº pública ºbse rvarãº º hºráriº de Brasilia - DF..

30.3 - A hºmºlºgaçãº dº resultadº desta licitaçãº nãº implicará direitº á cºn Dataçãº.

30.4 - às nºrmas disciplinadºras da licitaçãº serãº sempre interpretadas em favºr da ampliaçãº da disputa entre :
interessadºs. desde que nãº cºmprºmetam º interesse da administraçãº. º principiº da isºnºmia. a finalidade e a segui-an;
da cºntrataçãº.

30.5 - fts licitantes assumem tºdºs ºs custºs de preparaçãº e apresentaçãº de suas prºpºstas e a administraçãº nãº será. ei
nenhum casº. respºnsável pºr esses custºs. independentemente da cºnduçãº ºu dº resultadº dº prºcessº liciIsItºriº.
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e ae reveitamente de ate! ebservades es princípies da isenemia e de interesse públice.

30.3" - A auteridade superior cempete anular este Pregãe per ilegalidade. de eficie eu per prevecacãe de qualquer pessea.
revogar e certame per censiderã-le ine-p ertune eu incenveniente diante de “i'ate superveniente. mediante ate escrite
fundament ade.

30 E - A anulação de Pr egãe induz ã de contrate eu a ata de registre de prece.

30 .9 - As licitantes nãe terãe direite ã indenizaçãe em decorrência da anulacãe de erecedimente licitatórie. ressalvado
direito de centratade de isca-fe de ser ressarcido peles en cargos que tiver sup ert ade no cu mprime nte de centr ate.

30 .l 0 - É facultade aeía] Freg eeireía] eu ã auteridade superior. em qualquer fase deste Preg ãe. premever diligência destinad
a esclarecer eu cempletar a instrucãe de precesse, veda da a inclusãe pest erier de infermacãe eu de dem mentes que deveriai
ter side apresentades pa ra fins de classificacãe e habilitacãe.

30 .i i - ªlejulgamente das prepostas e na fase de habilita çãe. eia] Pregeeireia] pederã sanar er res eu “falhas que nãe alterem
substãncia das erepestas e des documentos e a sua validadejurídica. mediante despache fundamentado, registrade em ata
acessível a tedes, atribuinde-lhes validade e ei'icãcia para fins de classifica cãe e habilitacãe.

3032 - Ae apresentar prepesta. fica subentendido que a licitante cenhece todas as cendiçães estabelecidas n
presente edital, e seus anexos,

30 .i 3 - Ds decumentes elet rõnices preduzides cem a ut ilizacãe de “p recesse de certificacãe dispen ibilizada pela lCP-E rasil. nv:
termes da Medida Previseria n.º 2.200-2. de Zªl- de ageste de 200 L serãe reeebides e presumides verdadeiros em relacãe al:
signatãries. dis pensande-se e envie de decumentes originais e cópias autentica das em papel

303% - Em caso de divergência entre disposiçôes deste Edital e de seus anexes eu demais peças que cempõem e precess
“prevalecerá as deste Edital

30 .i 5 - Este Pregãe pederã ter a data de abertura da sessãe publica transferida per conveniência da PREFEITURA MUNlClPA
DE COLATINA. sem prejuize de dispeste ne art. 4. inciselv'. da Lei nº 505203300 2.

30.i6 - Ú Edital esta dispenihilizade. na íntegra. ne endereço eletrôniee https:jfwwwpertaldecempraspublicasmenlgbr
=: httpsn'lr' painelce latinaresgembrfh.

30 .i ? - As infermacees cemplementa res inerentes a este Pr eg ãe dever ãe ser selicitad as ant eriermente a data fixa da “pa ra
abertura da seseãe “p ública, via int ernet, at raves de end ere ce eletrônico 'licitnceesuc elatinmªgmailrc em. eu at raves d
telefene [27] 3 371381515. em dias úteis, ne horárie de 0 ?h ãs iâh.
30 .i 8 - Fazem parte de presente edital integr ande-e de ferma plena. independe ntemente de transcricãe:
30 .l 81.5. -Ane:te l - Terme de Referência:
30 .! 8.2 - Anexe II - Prepesta de Prece;
30 .E 3.3 - A nene IH - Planilha |lZíIrlzyªamentãria

30 .i EH: -Anexe PJ - ªiinuta da Ata de Registre de Preces;

ICelatinagªES. ii de nevembre de 2022.

Eidimar Andreatti
S ecretãria Municipalde Ed ucaçã-e
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ANEXO I
ANEXO ]

TERMO DE REF ERÉNEIÁ

1 - DG OBIETO

Fºrmalizaçãº da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. destinadºs a cºntrataçãº dºs serviçºs de fºrnecimentº e instalaçãº d
vidrºs. destinadºs a manutençãº das unidades escºlares municipais e dºs prédiºs de apºiº ºperaciºnal e administrativº
atraves da Secretaria Mun icipal de Educaçãº

2 -- [USF IFICÁTIVA

O presente requerimentºjustifica-se tendº em vista que º Municípiº de Cºlatina pºssui 8? (ºitenta e sete] Unidades Escºlarf
em funciºnamentº. nas quais. se faz necessáriº º fºrnecimentº de vidrºs “para substituiçãº. adequaçãº. aquisiçãº e seu
respectivºs serviçºs de instalaçãº para º anº letivº de ZEIZ 2. visandº prºpºr ciºnar maiºr segurança aºs alunºs da rede public
municipal de ensinº e a manutençãº dº patrimºniº públicº dº municipiº de ICºlatina,.f'ES.

|Cºnsiderandº a urgência dºs serviçºs. ºnde ºs vidrºs quebradºs ºferecem riscº aºs alunºs e aºs funciºnáriºs. precisandº EE
imediatamente substituidºs e te rem seus residuºs descartadºs de maneira cºrreta. e. tendº em vista º artigº 205 d
Cºnstituiçãº Federal de ”l'-338 que diz que: "A educaçãº. direitº de tºdºs e dever dº Estadº e da família. será prºmºvida
incentivada cºm a cºlabºraçãº da sºciedade. visandº aº plenº desenvºlvimentº da pessºa. seu preparº para º exerciciº d
cidadania e sua qualificaçãº para º trabalhº". cºnsiderandº que a cºntratante nãº pºssui ºs materiais. ferramentas. nem :
prºfissiºnais que reúnam as cºndiçºes necessárias para a execuçãº adequada desses serviçºs. sºlicitamºs autºrizaçã
necessária para que a fºrmalizaçãº da Ata de Registrº de Preçºs acºnte ca de acºrdº cºm a legislaçãº vigente.

Infºrmamºs ainda que este municípiº. pºr meiº da Secretaria Municipal de Educaçãº. tem realizadº cºnstantemeni
incentivºs para melhºrias nas escºlas. cºm planejamentº préviº e de acºrdº cºm a dimºnibilidade financeira. prºpiciand
ambientes cºm cºndiçºes físicas e estruturais para º estudº. cºlabºra ndº para º aprendizadº e desempenhº escºlar.

3 — Dá DESCRIÇÃO DO OBIETO:

3.l - O material ºfertadº deverá atender tºdas as nºrmas técnicas e lega'm vigentes.

ITE ESFEE] Fl EAÇÃO "QUANT . JN] D.
M

[| E. Vidr º Mart elad º Incºlºr ªl- MM 5D : “E:[| 2 "r'idrº Caneladº Incºlºr ªl-M'M SEI riº[| 3 l-r'idr º Art icº ºlªlv'il'vi SEI fºi :EI—l- VidrºCristal-l-Mlvi ':"JCI Mª
[| 5 "r'idr º Lisº Tra ns parente 3 M M 'l-EI Mª
Ú '5 ICºnt rat açãº de empre sa es pe cia ]izad a pa ra mediçãº e instalaçãº de vidrº marteladº. 50 M :
Ú ? Cºnt rat açãº de empre sa es pe cializad a “pa ra mediçãº e instala çãº de vidr º ca nela dº. 5ª fªlª

U 8 ICºnt rat açãº de empre sa espe cia ]izad a pa ra mediçãº e instalaçãº d e vidrº articº. 5“ M:
Ú º 'Cºntrataçãº de empresa especializada pa ra mediçãº e instalaçãº de vidrº cristal. ªº M:
EU Cºntrataçãº de empresa especializada pa ra mediçãº e instalaçãº de vidrº lisº. ªm Mª

3.2 - às especificaçºes cºmpletas dºs itens encºntram-se na Planilha Orçamentária. Anexº II.

3 .E.l - TODOS QS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES ICOM TODÁS ÁS ESPECIFICÃÇOES CONSTANTES DA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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4.1 - It Cºntratada deverá ºferecer pelºs serviçºs a garantia de 24 [vinte e quatrº] meses cºntra defeitºs de fa bri caçãº e de ti
[três] meses quantº aº serviçº de instalaçãº e fixaçãº dºs vidrºs. garantindº que ºs mesmºs nãº se sºltem.

4.2. - Serãº recusadas tºdas as peças que apresentarem sinais de empenamentº. descºlamentº. riscºs, rachaduras. ºu qu
apresentem características diferentes das especificadas. devendº ser trºcadas pela Cºntratada nº prazº máximº de 3 [aê:
dias uteis a partir da nºtificaçãº. arcandº cºm ºs custºs adiciºnais decºrrentes dº fatº.

4.3 - Caberá á Cºntratada arcar cºm ºs custºs de peças.. serviçºs e frete decºrrentes de pºssiveis trºcas ºu ajustes que venha]
a ser necessáriºs durante esse períºdº.

5 - DAASSISTENEM TECNICA

5.1 - Cls serviçºs serãº executadºs de acºrdº cºm a demanda a ser sºlicitada pelº fiscal dº cºntratº. cabendº a Cºntratad
fºrnecer mãº de ºbra especializada.. material. prºdutºs. ferramentas. insumºs. equipamentºs, peças e acessºriºs necessáriºs
perfeita execuçãº dºs serviçºs... atendendº ás recºmendaçºes cºnstantes nas Nºrmas Regulamentadºras de Segurança.

52 - à empresa cºntratada deverá realizar a substituiçãº dºs vidrºs quebradºs apºs a sºlicitaçãº da Secretaria Municipal º
Educaçãº em um pratº de ate 24 [vinte e quatrº] hºras. ficandº respºnsável pºr retirar ºs resíduºs de vidrºs quebradºs
encaminhá-Iºs aº destinº adequadº, para que nãº ºfereçam mais nenhum riscº.

5.3 - Ds serviçºs cºnstantes dºs ºbjetºs licitadºs deverãº ser prestadºs nas Unidades Escºlares dº Municipiº de CºlatinafES.
dºs prédiºs de apºiº ºperaciºnal e administrativºs, cºnstantes nºitem. 13 deste Termº de Referência.

Eiª-'l— - Tºdºs ºs materiais e prºdutºs a serem empregadºs nºs serviçºs deverãº ser nºvºs. sem usº e estarem de acºrdº cºm ;
especificaçºes técnicas dº fabricante.

5.5 - Ds serviçºs dever-ãº ser executadºs de fºrma a nãº interrºmper ºu prejudicar as atividades exercidas nas dependência
dº Cºntratante. e quandº nãº fºr pºssivel, deverãº ser executadºs fºra dº expediente nºrmal. mediante prévia aprºvaçãºd
Fiscalizaçãº dº Cºntratº e dº respºnsável pºr setºr.

56 - Quandº necessáriº realizar serviçºs. em hºráriº fºra dº expediente dº Cºntratante. a Cºntratada deverá sºlicitar aº FiscI
dº Cºntratº. pºr escritº. prévia autºrizaçãº indicandº ºis] nºme(s] cºmpletºts] dºts] tecnicºts] e º serviçº a ser realixad º.

S..? - Deverãº ser ºbedecidas as nºrmas de Segurança e Medicina dº Trabalhº para esse tipº de atividade. ficandº pºr cºnta º
Cºntratada º fºrnecimentº. antes dº iniciº da execuçãº dºs serviçºs. dºs Equipamentºs de Prºteçãº Individual - EPI efe
Equipamentºs de Prºteçãº Cºletiva - EPC.

5.8 - Cl atrasº na prestaçãº dºs serviçºs implicará na aplicaçãº de sançºes previstas neste Termº de Referência ºu em lei.

5.9 - º Cºntratada deverá substituir º material nãº aceitº pela Cºntratante nº prazº máximº de 3 [três] dias uteis a partird
nºtificaçãº. arca ndº cºm ºs cus tºs adiciºnais decºrrentes dº fatº.

5.10 - Casº º pratº descritº nãº seja respeitadº. ºu º nºvº material também seja recusadº. estará a Cºntratada incºrrendº E]
atrasº na entrega. sujeita ã aplicaçãº de penalidades.

º- Dil. FÚRMA, PRAZO E LÚÚ'EL DA ENTREGA DE PRGDHTGS

6.1 -!"I empresa cºntratada deverá realisar a substituiçãº dºs vidrºs quebradºs apºs a sºlicitaçãº da Secretaria Municipal º
Educaçãº em um pra-xº de até 24 [vinte e quatrº] hºras, ficandº respºnsável pºr retirar ºs resíduºs de vidrºs quebradºs
encaminhá-lºs aº destinº adequadº. para que nãº ºfereçam mais nenhum riscº.

61.2. - Cls serviçºs serãº executadºs de acºrdº cºm a demanda a ser sºlicitada pelº fiscal dº cºntratº, cabendº a Cºntratad
fºrnecermãº de ºbra especializada. material. prºdutºs. ferramentas. insumºs. equipamentºs. peças e acessºriºs necessáriºs
perfeita execuçãº dºs serviçºs. atendendº às recºmendações cºnstantes nas Nºrmas Regulamentadºras de Segurança.

C ":| “F.—“J'“,- -..-- pt.-.r-naar-un- "um Eu“-. pr...-"+" a-ftn-aqn-tmnnl-n pt.-.p-a—th—nn-um .au-. "o-| .!"! tu,-dual—u-Jãnr- .-I..—-..-- m-n-au-ã-u'p- pau-J'. una- ""na-u. pt.—.. dimu—fur
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6.4 - Ds sen'iços constantes dos objetos licitados deverão ser prestados nas Unidades Escolares do Municipio de Colatina,-ÉS,
dos prédios de apoio operational e administrativos, constantes item. 13 deste Termo de Referência.

6.5 - Por ocasião da entrega,-“insulação. caso seja deteclado que os materiais não atendam às especificaçdes técnicas do objel
licitado,. poderá a administração rejeils'i-los... integralmente ou em parte. obrigando-se a empresa vencedora a providenciar
substituição daqu eles não aceitos no prazo de 03 [três] dias. úteis. Ú transporte e carregamento dos materiais não aceitos. se:
de responsabilidade da licitante..

6.6 - Caso a empresa se recuse a assinar a Úrdem de Fornecimento ou se não dispuser de condiçoes de atenderintegralmente
necessidade da administração. a mesma poderá ser expedida para as demais proponentes que concordarem em prestar ::
serviços. observada a ordem de classificação do processo licitatório.

Eu.? - Somente será aceito pela Secretaria de Educação, a entrega integral de acordo com o quanb'taljvo total e especificaçds
constantes das ftutorizaçoes de Forn ecimen'to..sob pena de sofrer as sanções previsIas neste instrumento.

6.8 - As entregas parciais serão rejeitadas e ficarão disponiveis para retirada pela empresa vencedora sob pena de sofrer;
sançdes previslas neste instrumento;

'? - Diªl. FÚHMA, PRAZO E LDC-1.1. Dil. ENTREM DGS SERWÇDS

?.1 - III execução do objeto serã autoriaada. apos a assinatura do contrato. mediante emissão de Úrdem Inicial de Serviço, ou
deverá ser enviada via endereço eletrônico, ou ainda. en lregue pessoalmente ao preposto indicado pela Eontratad a.

?.2 - fl. Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços em até 10 [dez] dias corridos apos assinatura da Úrdem Inicial ti
Serviço. desde que haja solicitação por parte da Secretaria Municipal de Educação..

?.3 - Ds serviços deverão ser este cola dos por técnicos especializados. sob a supervisão direta da Contratada.. a fim de manter ::
serviços adequadamente ajustados e em perfeito estado de conserva ção e funcionamento.

?;ª-l - .!l-li. Contratada deverá oferecer pelos serviços a garantia de 24 (vinte e quatro] meses contra defeitos de fabricação e de !]
[três] meses quanto ao serviço de instalação e fixação- dos vi dros. garantindo que os mesmos não se soltem=

?..5 - Ús serviços deverão ser realizados pela Contratada com base nas normas vigentes, nas preseriçdes e recomendações dt
fabricantes. nas normas internacionais consagradas na falta das normas da .I'IIB'NT e neste instrumento.

?iá - Apos a prestação dos serviços por parte da empresa vencedora,. a Secretaria Municipal de Educação emitirá relatorio-d
conclusão de serviços para a solicitação e liberação do pagamento referente a mesma..

T.? - O transporte, carregamento e descarregamento dos materiais e equipamentos necessários para os serviços são de inteii
responsabilidade da contratada. às despesas com técnicos para execução dos serviços ficará a cargo da contratada nã
gerando despesas adicionais para a Prefeitura. Iªn contratante não “terá obrigatoriedade de fazer a utilização de todo
quantitativo.

?.8 - Ú recebimento do objeto deste contrato dar-se-ã:

18.1 - Provisoriamente. no prazo de até 03 [três] dias úteis, pa ra efeito de posterior verificação da conformidade.
podendo haver devolução se não atenderem asespecifiçaçdes contidas na cláusula anterior e as exigências do respectiv
edital;

TBZ - Definitivamenteem até 02 [dois] dias úteis. a contar do recebimento provisório. para verificação d
qualidade. quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.

& - ÚBRJGAÇÓES DA. CONTRATADA

8.1 - ft contratada deverá apresentar com provação de que a empresa forn eceu. sem. restrição-, material de natureaa semelhanl
u.»— .». Lênin—1 .i'I. ."" “num...-“JL" A" "...-.a (“"na-n.. mui-"Flu! r-a'lru-IH-sl-ãll m.! ”nu-. " "L:" in r'zll-r'vlã. ("H—s r...-u- 'I'lFI-l'l':dl'l pla-1 «n,-n."...“ luªr.-º'." al.—1 —..-1-.-u--d-u..-l-,
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8.2. - fts Certidões Negativas de Débito exigidas deverão contem. o mesmo CNP] do Contrato Social. .f't'to Constitutivo ou Eslatu!
apresentado pela licitante no momento do Credenciamento.

8.3 - Figuram como exceções as Certidões cuja abrangência atinge “tanto a empresa Mah-iz quanto as Filiais INSS
PGFNERECEITA FEDER-%..

8.4 - Cís documentos de habilitação serão exigidos somente da empresa vencedora.

8.5 - Ús documentos exigidos e apresentados para habililação. obtidos através de sitesi poderão ter sua autenticidad
verificada via Internet. no momento da fase de habilitação.

8.6 - A Contratada deve:-JI arcar com todos os custos e recursos para retirar e transportar os materiais defeituosos até ;
inslalaçdesfoficina. bem como da devolução ao seu local de origem..

&? - Cls técnicos da Contratada deverão se apresentar-se para a realização dos serviços uniformizados de acordo com
identificação da Conn-“atada.

8.8 - ft Contratada deve cumprir todas as obrigaçoes constantes no Termo de Referência. seus anexos e sua propost
assumindo, como exclusivamente seus. os n'scos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e aind
manter. durante “bo-da a execução do contrato.. em compatibilidade com. as obrigações assumidas. todas as condiçôes d
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Biª) - Indicar preposto para represenIa-Ia du rante a execução do contrato.

8.10 - ftpresentar. no praao de [lã [cinco] dias úteis após a assinatura do Contrato, o Alvará de Localização e Funcionamenl
emitido pelo Município de Colatina. bem como Declaração dalada. carimbada e assinada pelo representante legal, informand
o local do Ponto de Apoio no Municipio de Colatina. sob pena de rescisão contratual.

&11 -.!1Issumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a aquisição e entrega. transporte, impostos e taxa
encargos previdenciários e trabalhistas e outros que incida m. sobre a aquisição e entrega dos materiais.

8.12 - Responsabilizar—se pelos danos que causar ao CÚNTRÁTÁNTE ou a terceiros. decorrentes de culpa ou dolo. durante
execução do presente conlrabo.

8.13 - Comunicar por escrito ao CDNTMTJTINTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar os prazos d
entrega dos materiais. bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução deste con Ira to.

8.14 - Permitir que os materiais sejam fiscalizados no ato da entrega dos mesmos.

'El - ÚBRIGAÇÚES DA. CÚNTRATÁNTE

ill - Constituem obrigações do Contratante, efetuar os pagamentos nas condiçdes e preços pactuados. desde que cumpridz
todas as formalidades e exigências do Contrato. podendo rejeitar no todo ou em parte serviços presIado-s em desacordo com
contratação;

9.2 - autorizar a preslaçâo dos serviços. na forma descrita neste instrumento:

9.3 - Exercer a fiscalização da prestação dos serviços por meio de servidor especialmente designados para esse fim:

ªiªi - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada para a perfeita execuçao dc
serviços;

9.5 - Solicitar ao preposto indicado pela ContraIada sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção e
adequação dos serviços prestados pela mesma:
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suas. especifica çúi-es;

ª).? - Rejeilsir. com a devida justificativa. os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratad
estabelecendo sua correção no prazo determinado neste instrumento. sob pena de aplicação de penalidades do conirat
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior. devidamentejustificados e aceitos pelo Contratante;

ELE - Permitir acesso dos empregad os. da Contratada so mente quando devidamente uniformizados, ãs sua s. de pendências pai
execução dos serviços;

ªlª) - ªplicar as penalidades previstas contratualmente apos o contraditório e a ampla defesa. no caso de descumprimentod
cláusulas contratuais. pela Contratada:

ªlli] - Realizar o recebimento definitivo dos serviços executados pela Contratada que estejam em conformidade com
Contrato;

9.11 - âteslslr a Nota Fiscal,-"Fatura relativa ã efetiva prestação dos serviços, para posterior pagamento, segundo as previsãe
contratuais:

9.12; - Realizar a glosa nos pagamentos pelos serviços. não executados ou executados em desacordo com as determinação
deste term o;

9.13 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada. atraves de comissãofservidor especialmeni
designado:

ªllª-l - à ªdministração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda o_ªu
vinculados ã execução do presente Termo de Referência. bem com o por qualquer dano causado a terceiros em decorrência d
ato da Contratada. de seus empregado s.. prepostos ou su bordin ados.

“ID - CONDIÇÚES DE PAGAMENTO

lil] - Ú pagamento será realizado de acordo com o serviço. mediante a apresentação pela CÚNTRHTADi-ªt. da Null! Fiscal. a
Municipio de ColatinafFundo Municipal de Colatina. acompanhada dos documentos de regularidade fiscal exigidos para
habilitação no procedim ento licitatório.. a saber:

10.1.1- Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa. de débitos relativos a Tributos Federais e
Divida Más-'a da União unificandoas Contri buições. Previdenciárias:

li). 1.2 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
13.13 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa. de débitos perante a Fazenda Estadual - Estao

Sede da Empresa:
10.1.4 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negatisa, de débitos perante a Fazenda Municipal

Municipio Sede da Empresa;
10.1.5 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa. de débitos perante a ]ustiça do Trabalho;
11115 - Comprovação da Inscrição no CNP];
13.13 - Certidão Negativa de Débitos [CNDJ Municipal. perante a Fazenda Pública do Municipio de Colatina.

10.2; - fi Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela CÚNTRâTâDâ serão atestados pelo responsável pelo recebimenl
do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 [trinta] dias. ininterruptos apos
respectiva apresentação.

13.3 - Cls pagamentos somente serão realizados atraves de Úrdem Bancária. ficando a CÚNTIUITADÁ obrigada a indicar n
Nota Fiscal, a Conta-Corrente e âgência Bancãria para emissão da respectiva Clrdem Bancária.

lã.-*I— - Úcorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações fiscaisftrabalhistis. sei
solicitada a CÚNTMTiª-IDi-l providências para retificação. ficando estabelecido que o prazo para pagamento será conmdo
partir da data da regulariza ção da pendência.

1“ E .l'L Kini—. Eulina-'x' pl "".-uu'. r-J'l'rli'v'l'v- .—-. mm,-m" P'KITTI' " Funªi.-- .--.-1..--.'--I «"H"-"whulnr- nu "i.-."... pl" l".-.--..--l".—.-..-...—-.'-u-m.--.nl-.u ». -u--...ll-...lalª.-u- “."
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10.5- - Qualquer alteraçãu feita na Euntrate sua—cial. ate cunsljmij'm eu estatutu que modifique as infumiaçtíes registradas n
certame. deverá ser cumunicadu au Municipiu de Culatina. mediante dummentaçãu prúpr-ia. para apreciaçâu da auturidad
cu—mpetente.

103 - Ú Municipie de Gelatina pudera deduzir de pagamento impurtâncias que a qualquer ti't'ule lhe ferem devidas pe?
CÚNTMTADA. em decerrência de descumprimente de suas ubrigaçães.

10.8 - Para a efetivaçãu de pagamente a CÚNTMTÁDÁ deverá manter as mesmas cundiçães previstas na edital nu qu
cencerne a prupesta de prece e a habilita ç'àu.

103) - IDs preces prupustus sãu fixas e irreajustas'eis. sem prejuiau de dispustu nc- incisu II. alinea "",d de art 65. da Lei r
SEIS-6,393.

13.1!) - Nenhum pagamentu será efetuada à empresa. enquanto» heuver pendência de liquidaçãcl de. uhrigaçãu financeira. e.]
virtude de penalidade eu inadimplência cen-ramal.

13:11 - Nau havera. sub hipótese alguma. pagan-lente antecipada.

10.12 - É expressamente vedada ac» prestadºr de service efetuar cubrança eu descente de duplicatas através de rede bancar
eu de terceiras;

11 - FISCAL E EEST'ÚRDÚ CONTRA?“

11=1 - () serviddr respensavel pelo acempanham ente e fiscalizaçãe dd centram será [J semidur Bruna Paula da Silva Ferra
respunsavel pela Setur de Patrimônio e Manutenção e Reparus da Secretaria Municipal de Educagâu, contate pela telefune 2
31 ??-?830.

11.2. - à responsa-wl pela acumpanham entu e gestão de processe sera a sewidura Eveline da Silva Rddrigue s respunsáwl pel
Superintendência ªdministrativa da Secretaria Municipal de Educaçãu. cantata pela telefune E? 31 TFT-37988.

12 - DA VIGENCIA.

12.1 - ft fªrta de. Registre de Preces tera vigência pela períude de 12 iduae] meses, cantadas da data subsequente au d
pu hlicaçãu der extr'atu de termd de centram nu Diária Oficial das Municipius vedada a sua pTlZHTÚgEI çãu.

ÍS - RELAÇÃO DAS UNIDADESESEDLARES MUNICIPAIS e prédios de apuin uu funcionalmente do ensino

13.1 - Ensina Fundamental
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Lote Código Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor To

00001 00057000

Vidro mar-telado (catedral), incolor para janelas,
vidraças, guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e
fachadas com % mm de espessura.

MZ 30 164,880 4.946;

00002 00057001

Vidro canelado, incolor para janelas, vidraças,
guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e fachadas
com % mm de espessura.

MZ 30 158,100 4.743,(

00003 00057002

Vidro ártico, incolor para janelas, vidraças,
guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e fachadas
com % mm de espessura.

MZ 30 161,690 4.850,7

00004 00057003

Vidro Cristal, incolor para janelas, vidraças,
guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e fachadas
com % mm de espessura.

MZ 60 192,750 11.565,(

00005 00057004

Vidro liso transparente, incolor para janelas, vidraças,
guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e fachadas
com 3mm de ew.

00006 00014131

MZ 25 168230 4.205,7

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1Mº de vidro martelado com 4mm de
ESEESSUIB.

MZ 30 45,000 1.350,(

00007 00014132 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1M2 de vidro canelado com 4mm de
espessura.

MZ 30 45,000 1.350,(

00008 00014133 ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO ARTICO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1Mª de vidro ártico com 4mm de
GSQGSSUI'ª.

MZ 30 45,000 1.350,(

00009 00014134 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1Mª de vidro cristal com 4mm de
espessura.

00010 00014135

M2 60 45,000 2.700,(

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO LISO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1Mª de vidro liso transparente com 3mm
de espessura.

MZ 25 45,000 1.125,(

00011 00057000

Vidro mar-telado (catedral), incolor para janelas,
vidraças, guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e
fachadas corn % mm de espessura.

00012 00057001

M2 20 164.880 3.297,(

Vidro canelado, incolor para janelas, vidraças,
guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e fachadas
corn % mm de esgessura.

MZ 20 158,100 3.162,(

00013 00057002

Vidro ártico, incolor para janelas, vidraças,
guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e fachadas
com % mm de esgessura.

M2 20 161.690 32333

00014 00057003

Vidro Cristal, incolor para janelas, vidraças,
guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e fachadas
com % mm de esgessura.

MZ 30 192,750 5.782,5

00015 00057004 M2 15 168.230 2.523!
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Lote Código Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor To

guarda-corpos, coberturas/claraboias, vitrais e fachadas
com 3mm de esºessura.

00016 00014131 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1Mª de vidro martelado com 4mm de
espessura.

M2 20 45,000 900,(

00017 00014132 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1M2 de vidro canelado com 4mm de
esºessura.

M2 20 45,000 900,(

00018 00014133 ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO ARTICO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1Mª de vidro ártico com 4mm de
espessura.

M2 20 45,000 900,(

00019 00014134 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1Mº de vidro cristal com 4mm de
ESEESSUIB.

M2 30 45,000 1.350,(

00020 00014135 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MEDICAO E INSTALACAO DE VIDRO LISO

Contratação de empresa especializada para medição e
instalação de 1M2 de vidro liso transparente com 3mm
de espessura.

MZ 15 45,000 675,(

Total Geral 60.910,1
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AN EXO IV

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAl
N.“ [252

Código Cidades: 252.2..DÃQEDTDDDÚLDZDDS

D MUNICIPIÚ DE CDLATINA, pesso-a juridica de direito público interno. inscrito no CNPJ sob o- r
2?.165.?29f5551-?4. com sede na av. Angelo Giuberti. 343, bairro Esplanada, ColatinafES, neste ato representado pt
seu Prefeito Municipal, Sr. João Guerino Balestrassi, brasileiro. casado. Engenheiro, portador do CPF“: 4533824413:
residente nesta Cidade., doravante denominado CÚNTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidad
Pregão Eletrônico nº 58551522 instaurado sob o Sistema de Registro de Preços, devidamente homologado pel
autoridade competente em xxíxxmªwãúºã conforme Processo nº 5554581953 RESÚLUE registrar os preços d
empresa _____ ,inscrita no CNPJ sob o nº _____ com sede na RuaJ'Av. _____ ,ª'n
EIairro ________ - _ CEP.: __ .neste ato denominada CONTRATADA, re presentada_ por
____ (indicar a condiçao jun—'dica do representante perante a empresa por sªx-socio diretor procurador etc
Sr.(a) _______ , (nome completo nacionawlidade. estado civil proissaoj inscrito no CPF sob o r
______ , portador da Carteira de Identidade nº _____, residente e domiciliada na RuaFAª
_____ EI-airro -ES vencedora do Lote KK nas quantidades estimada
atendendo as condiçoes previstas no Instrumento Convocatório e mediante as cláusulas seguintes:

1 - DO OBJETO:

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual Constitui objeto do trâmil
contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de vidros, destinados a manutenção da
unidades escolares municipais e dos prédios de apoio operacional e administrativos, atraves da Secretari
Municipal de Educação, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no presente Termo d
Referência., especificado no item il do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico SRP PMC r
XKXXIZÚ 22. que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta venced ora. ind ependentemente de transcrição.

2 - DDS PRECOS, ESPECIFICACDES E QUANTITATIVÚS:

2.1 - O preço registrado. as especificações do objeto, a quantidade, fornecedories) e as demais condições ofertada
na(s) proposta(s) são as que seguem no Anexo I.

3 - oos onsãoisi PARTICIPANTES):

3.1 - A SECREI'ARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMEDi, será responsável pelo gerenciamento. orientação
controle do presente sistema de registro de pre ços;

3.2 - Participam, ainda, deste certameros seguintes órgãos da Administração Pública Pvlunicipal:
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE. (SENIUSi.

4 - DA 7titi-'iLIDiªiDE DA ATA:

4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 [doze] meses. contados a partir da data subsequente de su
pu blicação não podendo ser prorrogada.

5 - DA REVISAO E CANCELAMENTO:

5.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. em intervalos não superiores a 185 (cento
oitenta) dias, a fim de verincar a vantajosidade dos preços registrados nesta. Ata.

5.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercad
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado= cabendo a. Administração promover as negociações junto ao(s
fornecedor(esj.
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Administração convocará o(s) fornecedoníes) para negociarfem) a redução dos preços aos valores praticados pel
mercado.

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

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

5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
compromisso, o orgão gerenciador podera:

5.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido.. caso a comunicação ocorra antes do pedido d
fornecimento. e sem aplicação da penalidade se contirmada a veracidade dos motivos e comprovante
apresentados: e
5.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6 - Não havendo êxito nas negociações. o orgão gerenciador deverei proceder a revogação desta ata. de registro d
preços. adotando as medidas cabiveis para obtenção da contratação mais vantaiosa.

5.1" - D registro do fornecedor se ra cancelado guando:

5.3.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços:
5.352 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Pdministraçãr
se m liu stificatjv a a ce itave I;

5.7.3 - não aceitar reduzir o seu pre ço registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles praticados n
mercado“: ou

53.4 - sofrer sanção administrativa cuio efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativi
alcançando o orgão gerenciador e drgãoi'sºj participantefs).

5.8 - O cancelamento de registros de preços nas hipoteses previstas nos itens 5.1".1. 53.2 e 5.3.4 sera formalizado pt
despacho do órgão gerenciador. assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.5 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente. decorrente de caso fortuito ou forç
maior. que prejiudigue o cumprimento da ata. devidamente comprovados e gustjficados:

5.9.1 - por razão de interesse público“; ou
5.5.2 - a pedido dofornecedor.

B - DAS EONDIEÓES GERAIS:

5.1 - às condições gerais dofornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do obieto, as obrigações d
Administração e do fornecedor registrado. penalidades e demais condições do aiuste, encontram-se definidos no Term
de Referência, JªtNEKÚ P&G EDITAL.

5.2 - Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados ne sta ata de registro de preços. inclusive o acréscimo de gu
trata o % lºdo art. 55 da Lei nºbbãõfãí

5.3 - A ata de realização da. sessão pública do pregão. contendo a relação dos licitantes gue aceitarem cotar os bens o
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. sera anexada a esta fªlta de Registro de Preços. no
termos do Decreto Municipal n. Ú5?. de 2009.

Para lirmeza e validade do pactu ado. a presente Ata foi lavrada em 5.2 [duasl vias de igual teor. gue. depo
de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes e encaminhada tripla aos demais órgãos partfcrpantes fe
lrouver'l.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

EDITAL

Pregão Eletrônico Nº 000089l2022 Data: 29/11/2022 14:00
Processo Nº: 006468l2022

LEI-l: al 9 data

Assinam nas

Repreaentante legal do órgãº gergnciadur Re presentantenía) legaliis) ÚÚÇSII
fermentado-ris] registrado-(s]!


