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Edital

Pregão Presencial nº DEDEEDEE
|C CICACES Nº: EDEEUtsEDTUDDDt 1120054

O MUNICÍPIO OE CCLâTIlªlMES, pessoa jurídica de direito público interno. com sede na evenida
ângelo I:3iuizrerti. 343, Bairro Esplanada, Colatina - ES, torna público que realiaara Pregão
Presencial sob o Sistema de Registro de Preços para tormalização de Ata de Registro de
Preços para tutora e eventual contratação de empresa especializada para plotagem clas
viaturas e motos da SEMTRAN, através. da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito
e Segurança Pública. do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - PREGÃO PRESENCIAL, de acordo
com o processo nº 023653322. devidamente autorizado pela autoridade competente. O Pregão
Presencial Será realizado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colatina, designada pela
Portaria nº GDSFEDEZ, regido pela Lei nº 1052032002. Lei Complementar nº 1232006. Lei
Complementar nD MWEDM, Lei lvlunicipal nD aleroraooai e pela Lei Federal nº a_eeerrooa, e suas
alteraçãee e demais; normas pertinentes.

1 - DD DBJETD:

1.1 - O objeto da presente licitação e a tormalização de Ata de Registro de Preços para
futura e eventual oon'tratação de empresa espeoializada para plotagem clas viaturas e
motos da SEMTRAN, atraves cla Secretaria. Municipal de Transporte, Trânsito e
Segurança Pública, oujos quantitativos estimados e espeoitioações enoontram-se
detalhados no Anexo I do presente edital.

t.? - as especi'ncaçã-ee e as condições para a prestação dos serviços, objeto desta licitação são
as constantes neste edital e seus anexos.

2 - DA ES'I1MA'I1VA DE GUANHDADES:

Et - Os Lotes, as descrições. dos itens e os quantitativos estimados obedecerá ao disposto no
Anexo I.

2.2 - a existência de precos registrados não obrigará a edministração a Ermar contratações que
deles poderão advir. facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a
aquisição pretendida nas hipoteees previstas na Lei Federal nº.. 3555593, mediante
fundamentação, assegurando-se ao oene'nciãrio do regietro a preferência de prestação dos
serviços em igualdade de condições.

3 - DA ABERTURA DR SESSÃO:

ar - As oshmo do dia 25 de dezembro de 2:322, será aberta a sessão pelo pregoeiro na sala
de reuniões da Coordenadoria de Licitações. nD DE. no térreo do ediiicio sede. localizada na
Avenida ângelo Giuoerti, 343, Bairro Esplanada. Colatina - ES, para, a realilação do
Credenciamento e apos, recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

3.2 - Declarada aperta a sessão pelo Pregoeiro. não mais serão admitidas novas proponentes.
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ªtª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

att - As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas dotações
orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta gue aderirem ã
contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de serviço.

5 - DAS CONDICOES GERAIS PARA A PAR'ITCIF'AGÃD:

sr - Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que desenvolvam
as atividades pertinentes ao objeto desta licitação, que atendam a todae as exigências
contidas neste edital e seus anexos.. alem das disposições legais, independentemente de
transcrição.

5.2 - Não será. permitida a participação nesta licitação. de empresas que estejam cumprindo pena
de suspensão temporária de participação em licitação efou impedimento de contratar com o
Município de Colatina, ou ainda que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar
com a Administração Pública, não ocorrendo ã. reabilitação., ou que se suosumam as disposições
do art. Elfº e inciso ”tª' e do art. 2? da Lei nº aeee-'os.

s - dos demãos PARnoIPANTes no ensaio:

Bt - CI |Úrgão Gerenciador da (s] Etta (s] de Registro de Preços oriunda (5) deste processo
licitatorio será a Secretaria Municipal de administração [SEMAE]. nos moldes do artigo 2“, inciso
III. do Elecreto Municipal n. tBQQãI'EDED.

5.2. D [s] IÉirgão [os] Participante às] da (5) Ata (s] de Registro de Preços oriunda (s] deste
processo licitatório serã (ão) a Secretaria Municipal de Saudef'Fundo Municipal de Saúde. nos
termos do artigo 2", inciso IV, do Decreto Municipal n. taºêtãf'ãiíltd.

Bit. Qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal não
Participante deste Pregão poderá requerer ao Órgão Gerenciador a utilisação dos
preços registrados.. na condição de "carona", conforme inteligência do artigo 2“. inciso
'u'. do Decreto Municipal n. tããããr'ãútil

? - DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PRECOS" E "HABILITAÇÃO":

?.t - às licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, apos regular
credenciamento, sua proposta e a documentação necessária para naoilitação. em DE [dois]
envelopes distintos. lacrados e rubricados, contendo na parte externa. os seguintes dizeres:

RAZÃD sooIAL:
CNP-J:
PREFEITURA MUNICIPAL os ooLAnIIA - PMC
PREGÃO PRESENCIAL Nº confessa
ENVELOPE Nº DM - PRoPosTA

foªm“ «» Cªº-«t', Txl/ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO f ªgil-ª N
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RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL de comum - PMG
PREer PRESENCIAL Nº av.—creme
EN'II'ELOPE Nº ace - HABILITAÇÃO

T2 - O Envelope n'ª 01 - PROPOSTA deverá conter ae intormacõesfdocumentoa exigidos no item
9 deate edital, e o Envelope nº [IE - HABILITAÇÃO deverá conter oa documentoafintormacoea
erigidoa no item tt] deste edital.

?.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio,
hipótese em que a autenticação deverá ocorrer no momento da sessão.

& - DD CREDENCIAMENTO:

St - Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao diaposto no art.. atº., VII da Lei n'ª
tDõEDt'DE. e OBRIGATORIA a apreeentação dae Declarações contrªtantes, do Anexo IV e
Anexo VII, que deverão aer entreguea separadamente dos. envelopea nº [It - "Proposta de
Precoe'" e nº [12 - "Habilitação".

SE - Caso a licitante não se faça preaente, devera remeter ao declarações de que trata o item St
e o Contrato Social ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item Sal.,
em envelope apartado que deverá trazer oa Seguintes dizeree "PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLATINA - PIvIC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. xxxIEDSE - ENVELOPE CREDENCIAMENTO".

SS - Para a efetivação do Credenciamento o repreaentante da proponente erioira ao pregoeiro
qualquer documento de identidade emitido por Orgão Público acompanhado de Carta Credencial
original, constante do ANEIIZO III que o autorile a participar de Pregão Presencial ou
Ilª—ISTRUIvIEIªITO PROCURATORIO. que o autorile a reaponder pela proponente, incluaive para a
oferta de Iancea veroaia de preçoe. Hrmar declaracãea, deaietir ou apreaentar recureo. aaeinar a
ata e praticar os demaia atoa pertinentee ao preaente certame., em nome da proponente;

Sai - Para efetivação do Credenciamento e OBRIGATORIA a apreeentacão da COPIA
AUTENTICAOA OO ATO CONSTIT'LJTIvO. ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL. DO DOCUMENTO

DE ELEIÇAO DE SEUS AOIvIII-IISTRADORES. DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA
COMERCIAL OU NO CARTORIO DE PESSOAS ..JURIOICAS. CONFORME O CASO, a tIm de
comprovar ae o outorgante do inetrumento procuratorio que trata o subitem anterior poaaui oa
devidoa poderes. da outorga Supra;

SS - Para efeito de atendimento ao subitem 8.4 compreende-ae como:
a] Ato Constitutivo, Eatatuto ou Contrato Social em vigor. devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial. no caao de Sociedade por ações. acompanhado de
documentoe de eleição doar ceus adminiatradoree (Ata. e Termo de Posse), ou Regietro
Comercial no caao de empresa individual:

f 9%ESTADO DO ESPÍRITO SANTO X ªº??? “ªx..- A
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o] Decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade eetrangeira em
funcionamento no Pais,. e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente. quando a atividade assim o exigir;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.

5.5 — rªt. EPFESEHÍãÇãÚ I'JD IMEI! CDE'ISÍÍÍUÍÍVD. ESÍEIÍUÍD DU CDHÍÍBÍD SDEÍBI em VÍQEN'. prSÍEl—SE DEISE

DÉSEWEF SE El EÍWÍÚEIÚEE da empresa É CDE'ICEBTIEFIÍE“ EID DDIEÍD EDE'IÍÍÚD FID item ??.

E.?” - No caso de proprietário, diretor, Socio ou assemelhado da proponente que comparecer ao
local. deverá comprovar a representatividade por meio da. apreeentação do ato conetitutivo,
eetatuto ou contrato social, do documento de eleição de eeus adminietradoree. devidamente
registrados na Junta Comercial ou no cartório de peseoae juridicae. conforme o caso.

8.5 - Caso a proponente não compareça. mas envie toda a documentação necessária dentro do
prato estipulado. participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando
do inicio dos' trabalhos. renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de
recurso.

5.9 - a apresentação do Contrato Social, fªtto Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado
no Credenciamento, isenta a licitante de apresenta-los no envelope nº 2 - Habilitação.

5.10 - Além dos documentos exigidos acima, a licitante que tor MIGRÚEMPRESA,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou equiparadas, que quiser usufruir dos penetícios
concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123t2i3i35 e MMN-14, deverá comprovar,
obrigatoriamente, no CREDENCIAMENTD esta condição por meio de declaração, de que
cumprem os requisitos legais para qualiticação como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, sob as penas da lei, devidamente assinada por seutst SÚGIDIBE ou
REPRESENTANTE LEGAL com data ATUALIZADÁ, contorme modelo no Anexo IX.

B.1D.1 - Se a Microempresa e a, Empresa de Pequeno Porte não apresentar a declaração
de que trata o item 5.10, não terá direito a usufruir dos privilégios estabelecidos pela Lei
Complementar Federal nº 12320136 e MHEGM.

8.11 - Para efetivação de intormação, o representante da proponente deverá apresentar
no "CREDENCIAMENTD," a Declaração de Endereço Eletronico, constante do Anexo VIII,
sem prejuízo de desclassificação.

NDTA: Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em mãos,
ou seja, não deverão estar dentro de nenhum envelope de proposta comercial efou de
habilitação.

& - DD ENVELÚPE Nº 01 - PRÚPDBTA:

Q.? — Á proposta deverá ser ÍOFITIUIEÚE. em E]? (uma) via. ÚEIÍÍIDQE'EIÍEIÚEI DU ÚÍQÍÍãÚã, CDHÍEHÚÚ

El ÍÚE'HÍÍÍ-IEEIÇÉÍÚ da. empresa IÍCÍÍHHÍE“ ("GME E CNPJ], datada, carimbada E assinada por SEU
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representante legal devidamente eenstituide de contrate seeial eu ne credenciamento,
sem emendas.. rasuras eu entrelinhas, derende center as seguintes intermacões:

a) Discriminaçãe de ebjete etertade cenierme especi'ncações e cendicbes previstas ne
Anette I:

b] tralidade da prepesta, que nae pedera ser inierier a QD rneventa) dias. centades da data
de abertura da mesma:
c] Preço unitário e preçe tetal, cetade em Real e cem até duas casas decimais apbs a
vírgula (R$ XXX), incluinde-se tedes es impestes. taxas. segures, licenças. centribuicães e
ebrigacões seciais, trabalhistas e previdenciárias., bem ceme tedes es eutres custes
relacienades aes services etertades. es duais nae acrescentarãe ónus ae Municipie de
Gelatina-ES;

5.2 - Ct preçe unitário, e preço total de cada lote e e 1«valer glºbal da proposta deverá ser
apresentado em algarismos, sendo facultada a apresentação per exª-tense.

9.3 — rªl. prepesta sera [IESCIEISSI'IICEIEIE SE UESEIÍEEI'IEIEI EIS I'IDt'I'TtEIS & EKIQÉI'ICIEIS [IE'SÍE edital..

9.4 - Hãe sera. censiderada nenhuma eterta eu vantagem baseadas nas prepestas das demais
licitantes, eu nae previstas neste edital.

9.5 - As prepestas deverãe tracer as mesmas eteressdes centidas ne Anete l, evitande sinenimes
tecnices. emissões eu acrescimes referentes a especmcaçãe de ebjete.

9.5 - Serãe aceitas as prepestas em que censtarem erres de calcule nes valeres prepestes,
resewande-se e Pregeeire de certame, e direite de cerrigi-Ies na forma seguinte:

a] [) erre na multiplicacãe de preces unitaries pelas quantidades cerrespendentes sera
retincade mantende-se e prece unitarie e a quantidade, cerriginde-se e predute;
b] O erre na adiçãe sera retilicade censewande-se as parcelas cerretas, trecande-se e tetal
prepeste pele cerrigide.

1D - DÚ ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÚAÚ:

ti:]..t - As licitantes de'verâe apresentar ne envelepe nª UE - HABILITAÇAD. es decumentes
abaixe enumerades':

1d.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Declaracãe, data e assinada pela empresa, de atendimente ae incise XXXIII de artige ?"
da CF)-ES, censtante de Anete V;
b] Beclaracãe datada e assinada pela empresa de que nae existe superveniência de iate
impeditive de sua habilitaçãe. e que aceita tedas as exigências de presente edital. bem
ceme se submete a tedas as dispesiçees centidas na Lei 3666393 e suas alterações.
censtante de Anete In.

10.1.2 - REGULARIDADE FISCAL

a] Certidãe Negativa eu Certidãe Pesitiva cem Efeite Negativa, de debites relatives a
Tributes Federais e a Dívida Ativa da Uniãe unilicande as Contribuições Previdenciárias;

fariam «» Cªº-«t', Txl/ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO f ªgil-ª N
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b] Certiticado de Regularidade perante o Fundo de 'Garantia. por Tempo de Serviço - FGTS.;
cj Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Eteito Negativa. de débitos perante a
Fazenda Estadual - Estado Sede da Empresa;
dja Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa. de débitos perante a
Fazenda Municipal - Municipio Sede da. Empresa;
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa. de débitos perante a Justiça.
do Trabalho;
f] Comprovação da Inscrição no CNPJ:
g] Certidão Negativa de Débitos [CND] Municipal., perante a Fazenda. Pública do Municipio
de Colatina.

113.1.3 - QUâLIFIGnÇÃG ECGNÓMIGD-FINANGEIRA
a] certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica ou se
for o caso, certidão da instância judicial competente atestando a. capacidade economico-
“linanceira da empresa em recuperação judicial. em vigência:

10.1.4 - QUALIFIcsção TÉCNICA
a) Comprovação de que a licitante prestou, sem restrição, serviço de natureza semelhante
ao indicado no Anexo I do edital. A comprovação de que prestou serviço compativel com o
objeto desta licitação. será feita por meio de apresentação de atestado. devidamente
assinado. carimbado e em papel timbrado da pessoa juridica de direito Público ou Privado
tomador do serviço.

”60.2 - A QUALIFICAÇÃG TÉCNIGÁ referida no item 113.13, poderá ser apresentada em
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou pelo
Pregoeiro ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a. autenticação deverá ocorrer no
momento da sessão.

titã - As Certidões Negativas de Débito exigidas no item “50.12, deverão conter o mesmo CNPJ
do Contrato Social. fªtto Constitutivo ou Estatuto apresentado pela licitante no momento do
Credenciamento.

tilt - Figuram como etceçães as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz
quanto as Filiais nuss e PGFNERECEITÁ FEDERãL].

“1.5 — DE ÚOEUH'EE'FIÍDS UE? hãDÍIÍÍãÇâO SE:!"ãO EKÍQÍÚOS SOMEHÍE da IÍEÍÍEIHÍE 'VEHCEÚOEE dO certame.

10.5 - Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de
sites, poderão ter sua autenticidade veriticada 1Iria Internet, no momento da tase de
habilitação.

1D.? - Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo
motivo de inabilitação ou desclassificação a. apresentação de documentos que sejam
elaboradas de torma diterente e que contenham os elementos essenciais.

11 - DO PROCEDIMENTO DA EESSÃO E JULGAMENTO:
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rm - Declarada aperta, a sessão pelo pregoeiro, serãº recebidos os documentos para o
Credenciamento. conforme disposto no Item s.. Semente serão credenciadas as empresas que
cumprirem todos os requisitos exigidos no respectivo item.

ME - Apos realisação do Credenciamento, o Pregoeiro receberá os envelopes n'ª [it - "Proposta.
de Preços" e n'ª DE - "Habilitação" das empresas devidamente credenciadas e procederá ã
aºertura dos envelopes nº [it - Proposta de Preços, julgando-as e classincando-as, pelo MENDR
PREÇD GLDBIAL - PREGÃD PRESENGIÁL considerando para tanto as dispºsições da Lei n'ª
tD.52Eif'D2., principalmente as previstas no art. dº. 'v'lll. Itaí e X.

na - Serão desclassiãcadas as propostas elaooradas em desacordo com os termos deste edital
ou imponham condições. que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

tªrd - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do art. 4“, da Lei
tD.52Eif'D2., apenas a autora da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até tosa
(dez por cento] superiores ãquela poderão taaer novos lances verbais e sucessivos, ate a
prºclamação da “vencedora.

tªtº - Para eteito de classincação das propostas. em cumprimento ao Inciso IX., do art. ai.“. da Lei
rosso-'os, não havendo pelo menos 3 (três] ofertas nas condições dennidas no inciso anterior.
poderão as autoras das melhores propostas. ate o maximo de & titres]. oferecer novos lances
verbais e sucessivos. quaisquer que sejam os preços oferecidos..

tªria - Uma vez classificada as propºstas o pregºeiro convidarã individualmente as licitantes
classilicadas, de torma sequencial. a apresentar lances verbais. a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais. em ordem decrescente de valor.

tt,? - Os valºres dos lances deverão ser decrescentes e distintos..

11.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo pregoeiro,
implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preco apresentado pela licitante, para eteito de ordenação das propostas.

t?º - O Pregoeiro durante a sessão podera estipular normas, procedimentos, pratos e demais
condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.

11.1D - Não poderá haver desistência dos lances otertados, sujeitando-se a proponente
desistente as penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances otertados não
caberá retratação.

tttt - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance veroal, será encerrada a
etapa cºmpetitiva. e ordenadas ãs ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREQD
GLOBAL - PREGÃD PRESENCIAL.

tttã - Encerrada a sessão de lances, será verificada, a ocºrrência do empate licto. previsto no

,,,/I *No, “&Vc Ol—EJNA ““ , Sªtª—1;-V/ , Niªz ESTADO DO ESPIRITO SANTO f ª??? “ª..; “
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a.rt. 44, 52“, da Lei Cºmplementar Federal nª tZEJEDDE, sendº asseguradº. cºmº critériº dº
desempate. preferência de cºntrataçãº para as empresas de pequenº pºrte que atenderem as
exigências deste edital.

rms - Entende-se cºmº empate Hctº aquelas situações em que as prºpºstas apresentadas pela
micrºempresa e pela empresa de pequenº pºrte.. sejam superiºres em ate 5% (cincº pºr centº) a
prºpºsta de menºr valºr.

tªr/trt - ÍDcºrrendº empate., na fºrma dº item anteriºr, prºceder-se—ã da seguinte fºrma:
a] A micrºempresa ºu a empresa de pequenº pºrte detentºra da prºpºsta de menºr valºr
será. cºnvºcada para apresentar, nº prazº de 5 [cincº] minutºs, nºva prºpºsta, inferiºr
aquela cºnsiderada. até entãº, de menºr preçº., situaçãº em que sera declarada vencedºra
dº certame.
º) Se a micrºempresa ºu empresa de pequenº pºrte. cºnvºcada na fºrma da alinea
anteriºr, nãº apresentar nºva prºpºsta. inferiºr a de menºr preçº, será facultada, pela
ºrdem de classificaçãº. as demais micrºempresas e empresas de pequenº pºrte. que se
enquadrarem na hipºtese dº item ars deste Edital, a apresentaçãº de nºva prºpºsta. nº
prazº previstº na alínea "a" deste item.

tttº - Se nenhuma micrºempresa ºu empresa de pequenº pºrte, satisfazer as exigências
previstas neste edital. será declarada vencedºra dº certame. a licitante detentºra da prºpºsta
ºriginariamente de menºr valºr.

rms - Cr Pregºeirº pºdera negºciar cºm º autºr da ºferta de menºr valºr cºm vistas a reduçãº
dº preçº.

ttt? - Em seguida º Pregºeirº examinará a aceitabilidade da(s) primeirar's] classificadar's),
quantº aº valºr, decidindº mºtivadamente a respeitº.

ttftã - O critériº de aceitabilidade dºs preçºs ºfertadºs sera º de cºmpatibilidade cºm ºs preçºs
praticadºs nº mercadº, cºerentes cºm a execuçãº dº ºbjetº ºra licitadº, acrescidºs dºs
respectivºs encargºs sºciais. beneti ciºs e despesas indiretas.

mas - Sendº aceitáveis as prºpºstas, serãº abertºs ºs envelºpes nº [12 - HABILITAÇÃO. das
empresas classificadas e veri'ncadº º atendimentº das exigências haºiiitatºrias previstas neste
edital.

MED - rªl. micrºempresa e a empresa de pequenº pºrte declarada vencedºra da etapa de lances
que pºssuir restriçãº em qualquer dºs dºcumentºs de regularidade fiscais previstºs neste edital,
tera sua habilitaçãº cºndiciºnada a apresentaçãº de nºva dºcumentaçãº nº praaº de 5 [cincº)
dias úteis. a cºntar da data. casº fºr declarada cºmº “vencedºra da etapa de lances. f-t nãº
regulariaaçãº da dºcumentaçãº.. nº prazº, implicará na decadência dº direitº a cºntrataçãº. sem
prejuiaº das sançºes previstas neste edital. sendº facultada aº Pregºeirº cºnvºcar ºs licitantes
remanescentes. na ºrdem de classincaçãº para º exerciciº dº mesmº direitº ºu revºgar a
licitaçãº.
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tªrºt - Cr beneticio previsto não eximirã a microempresa e a empresa de pequeno porte, da
apresentação de todos os documentos previstos neste edital no momento da fase de habilitação.
ainda que apresentem alguma restrição.. Se não apresentar nenhum dos documentos oscais.
mesmo com restrições., a microempresa e a empresa de pequeno porte. serão automaticamente
inabilitadas.

”É? 2.2. — CÚI'ISÍEIÍEEIÚ D atendimento [IDS [EQUISIÍÚS CIE habilitação DEEP'IFISÍDS HESÍEP E'ÚIÍEII. 8.5 IICIÍEE'IÍEES
SEEãD I'IãIItIIIÍElEIEIS E' [IECIEIE'EIEIEIS WENCECIÚFEIS EIO GERENTE".

“23 - Se a oferta não for aceitãvel, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociarã com o seu autor, decidira
sobre a sua aceitabilidade e. em caso positivo. verincarã as condições de habilitação e assim
sucessivamente. até a apuração de uma oferta, aceitãvel cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que sera declarada vencedora.

tªti-ct - à proponente e responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo
motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos.
fºi. desclassilicação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro
vier a. tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que
desabonem a idoneidade da proponente.

”ªtão - G Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e
promover diligências. em qualquer momento e sempre que julgar necessário. ditando praao para
atendimento. destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos
envelopes.

MEE» - Jªtº final da sessão pública o Pregoeiro tranquearã a palavra as licitantes que desejarem
manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

12 - DOS RECURSOS:

t2_.t - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº
mesmos e na Lei 8556593 e suas alterações.

t22 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério“.
a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da sessão pública. devidamente fundamentado e, setor
o caso, acompanhado de documentação pertinente;
b] às razões do recurso, apresentadas por escrito no braco de [13 (três] dias corridos (art.
eiª. Will. da Lei tDoEDi'DZ]. G documento deve ser assinado por representante legal da
licitante ou por Procurador com poderes especi'ncos, hipótese em que deverá ser anexado o
instrumento procuratorio (se ausente nos autos);
c) às raaães do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo 'Geral do Municipio de
Colatina-ES, situada na av.. ângelo Giuberti. 343. Bairro Esplanada... Colatina-ES. no horário
das tºh ãs t?h. e fora do praao legal. não serão conhecidos:

d] As demais licitantes hcam cientes de que deverão apresentar contrarrazbes no prazo de
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DE» (tte5ji dia5 confidºe (att. alº, Will., da Lei “Ed_ãEdeZ), a cºntar do término concedido a
licitante que maniteetou a intenção de tecotter.

15 - DA HºMºLººAoÃº E ADJUDIGAGÃD:

tat - Ca5º nãº haja intere55e tecut5a| manife5tadº na 5e55ãº, º pregºeirº e quem adjudicatã º
objetº, 5endº due e5ta adjudicaçãº nãº ptºduaitã efeitº5 ate a nomºlºgaçãº pela autºridade
5upenºt.

”SBE - ã cla55ificação e o julgamento da5 ºtooo5ta5 e de dºcumento5 habilitatºnº5 5etão
5uorºetido5 à autoridade 5uºenotr para deliberação quantº a 5ua homºlºgaçãº e a adjudicação do
objeto da licitação. casº ocºrra manita-taçãº de recursº.

1# - DA ASSINA'I'URA DPI ATA DE REGISTRO“ DE PREÚDE:

talt - Hºmolºgada a licitação. a PMC, por intermédiº da Cººrdenadºria de Cºntrato5 e
Convenio5, cºnvºcará a licitante vencedºta para, no prazo lixadº ne5te edital a55inat a fita de
Regi5tto de Pteço5., conetante dº ªnexo Jt.

“ELLE - D ºrago para a a55inatuta da Pata de Regi5tto de Fªteço5 5erã de [lã (dºi5) dia5 utei5, apo5 a
5ua convocaçãºi'tetitada.

tal.?» - l-lº ca5o da licitante vencedºta dº certame. dentrº do prazº de validade da 5ua prººº5ta.
nãº atendet a exigência dº item MB. ou de5atendet aº di5po5tº no Termo de Referência e
ÉHEKD |, aºlicat-5e-ã º ptevieto no inci5º XVI. dº art. 4“, da Lei nº tdºãdtdã.

15 - DD PRAZD DE VIGENCIA Dã ATA:

tãt - O prato de vigência da Pata de Regietro de Pteçoe, decorrente de5ta licitação. 5erã de 12
(doaei me5e5., contado5 da data ºº5tenoir ã de 5ua publicação nº Diário Oficial dº5 Município5 do
E5ºinto Santo. vedada a 5ua prºrrogação.

16 - DÁ FORMA DE PRESTACÃD DDS SERVIGOS:

tot - A5 intºmaçõe5 quantº a “ronda e cºndiçõe5 da ºte5taçãº dº 5en1iço. encontram-5e
e5peciticadº5 nº Termº de Referencia - Anexº II. de5te edital.

1? - DA ACEITAÇÃO E DD PÃGAMENTD:

t?..t - CII pagamentº SE'E'Él tealiaadº rºen5alrºente e de acºrdo corn a ºte5tação de 5enfiçoe,
mediante a apte5entação pela CCIHTRATADÁ. da Nota Fi5cal. ao Municípiº de Cºlatina.
acºmpanhada dºs documentºs de regularidade tis-cal exigidºs para a habilitaçãº no
prºcedimentº licitatóriº, a Editar:

a) Certificado de Regularidade perante º Fundº de Garantia por Tempo de Serviçº - FGTS;
º] Certidão Negativa ou Cettidãº Po5itiva corº Efeito Negativa. de deºitº5 perante a
Face—nda E5tadua| - E5tadº Sede da Emºte5a;
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cji Certidão Negativa ºu Certidão Pºsitiva cºm Efeitº Negativa, de detritºs perante a
Fazenda Municipal - Municipiº Sede da Empresa;
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva cºm Efeito Negativa, de detritºs perante a ..Justiça
dº Trabalno;
e] Cºmprºvaçãº da Inscrição no CNPJ.;
't] Certidãº Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública dº
Município de Colatina.

t?.ã - A Nota Fiscal e os demais documentºs emitidºs pela CONTRATADA serãº atestados pelo
respºnsável pelº recepimento do ºbjetº licitado e serãº encaminhados para processamento e
pagamento no prazo de Btt (trinta] dias ininterruptºs apos a respectiva apresentação.

113 - Ds pagamentºs sºmente serão realizadas através de ºrdem Bancária, ticando a
CONTRATADA ºbrigada a indicar na Nºta Fiscal, a Cºnta Cºrrente e Agência Bancária
para emissão da respectiva Bªrdem Bancária.

t?..al - Ocºrrendo erros na apresentação das Nºtas Fiscais ou nºs dºcumentos relativos às
obrigações iiscaisfªtraoalnistas, sera sºlicitada a CONTRATADA prºvidências para retificação,
ficando estabelecidº que º praao para pagamentº será cºntado a partir da data. da regularilação
da pendência.

t?.ã - A Nota Fiscal deverá cºnter º mesmº CNPJ e raíãº sºcial apresentadºs na etapa de
Credenciamentº e acºlhidºs nºs dºcumentºs da fase de Habilitaçãº.

t?.B - Qualquer alteração “feita no Cºntrato sºcial. atº cºnstitutivo ºu estatutº que mºquue as
informaçoes registradas nº certame, devera ser cºmunicado ao Municipio de Colatina, mediante
dºcumentaçãº prºpria. para apreciação da autºridade cºmpetente.

t?.T - O Municípiº de Cºlatina podera deduair dº pagamentº impºrtâncias que a qualquer título
lhe fºrem devidºs pela CONTRATADA, em decorrência. de descumprimentº de suas ºbrigações.

t?.ã - 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..

t?.ã - Os preços propºstos são “KDE e irreajustatfeis. sem prejuizo dº disposto no inciso II. alinea.
"[I". do art. 55. da Lei nº 3556393.

t?.tl] - Nenhum pagamentº será efetuadº ã empresa, enquanto hºuver pendência de liquidaçãº
de ºbrigaçãº financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência. contratual.

t?.tt - Não naverã, sºº hipótese alguma. pagamentº antecipadº.

t?.tã - É. expressamente vedadº aº prestadºrr dº serviço efetuar cºbrança ou desconto de
duplicatas atraves de rede bancária ou de terceirºs.

15 - DAS PENALIDADEE E SANCÚES:
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rar - rªt CGHTRMÁDA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais. será
aplicada as seguintes penalidades.:

a] Multa.;
o) Rescisão do Contrato ou cancelamento da autoriaaçâo de serviço“;
c] Suspensão do direito de licitar junto com no Municipio de Gelatina e.
d) Declaração de inidoneidade.

ras - Sera aplicada multa indeniaatoria de ros-a [dez por cento] do valor total contratado., quando
a CDNT'RATADÁ:

a] causar embaraços ou desatender as determinações da fiscaliaação;
a] transferir ou ceder suas obrigações. no todo ou em parte. a terceiros. sem prévia
antoriaação, por escrito. do CDNTRâTâl-lTE;
c] cometer quaisquer infrações as normas legais federais. estaduais e municipais;
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por cnlpa on dolo, venha causar danos
ao CDNTRâTâNTE ou a terceiros. independentemente da oorigaçâo da GGNTRâTADâ em
reparar os danos cansados.
e) descumprir quaisquer obrigações licitatorias ..“ contratuais:
f] se recuse a assinar o contrato, aceita.-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido no
Edital.

rea - r:.icrzrrrendo atraso no inicio da prestação dos sewiços, será aplicada, multa, de 0,3% (tres
décimos por cento) do valor contratado. por dia de atraso., ate o limite de 20% [vinte por cento]
sobre o valor total do contrato.

”58.4 - Sem prejuizo de outras sanções. aplicar-se-a a CDl—lTEATàEL—ªx a pena de suspensão do
direito de licitar com o lurlnnicipio de Colatina. pelos prazos de [16 (seis] meses, "EZ (doze) meses e
por maiores prazos. em função da gravidade da falta cometida.

"53.5 - Sera aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem
justa causa. não cumprir as obrigações assumidas. praticando “falta grave. dolosa ou revestida de
má fé. a, ]niao do CONTRâTAllTE. independentemente das demais sanções cabíveis.

33.6 — Pi. pena CIE IHIÚDI'IEIEIEIEIE SEE'ÉI HDIICãÚã EFT'I EIE'ESDEICI'ID fUI'IEIãITIEHÍãEID, ESSEQUÍEIEIB. QETESH EID

IHII'EIÍDI'. pDFIEIEI'EIEIã El I'lãIUE'EZã, a QIEWICIEICIE." da “falta. E' El EHEE'ISÉÚ EID! EIEII'IÚ EIEÍIVD DU potencial.

rs..? - Caso o CClNTRâTANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a
notificar a CGNTRATADA. justificando a medida.

”58.3 - às multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Faaenda. dentre
do praao improrrogável de ti:] (der.) dias úteis. contados da data da notincaçâo.
independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recurso.

18.9 — Poderá. ainda. Ei CGNTRÉTADA. a jUÍZD CID CÚNTRATÃNTE.. responder por perdas &
CIEII'IDS. II'IEIEDEI'IEIEI'IÍEFTIEI'IÍE CIEIS EIEÉIT'IEIB SEIE'IÇEIES DFEVISÍEB HESÍE: EEIIÍEII.
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15 - DAE DISPDSIGÚES GERAIB:

tºut - Aº apresentar prºpºsta. Hca subentendidº que a licitante cºnhece tºdas as cºndições
estabelecidas nº presente edital, e seus anexºs.

rºs - E] Pregºeirº pºde a qualquer tempº. negºciar º preçº cºm a licitante vencedºra a Em de
almejar prºpºsta. mais vantajºsa para a Administraçãº.

rºs - Pºderãº ser cºnvidadºs a cºlabºrar cºm º Pregºeirº, assessºrandº-º, quandº necessáriº,
prºfissiºnais de recºnhecida cºmpetência técnica, nãº vinculadºs direta ºu indiretamente a
qualquer das licitantes. bem cºmº qualquer ºutrº servidºr da Prefeitura Municipal de Gelatina -
ES.

15.4 - As. infºrmações cºmplementares, inerentes a este Pregãº Presencial, e ºs
pedidºs de esclarecimentºs deverãº ser sºlicitadºs anteriºrmente a data ªfixada para
abertura da sessãº pública, 1.I'ia internet, nº endereçº eletrºnicº
Iicitacºes.cºlatinarªgmail.cºm e pºderãº ser ºbtidas pelº telefºne (E?; snr-rsss, em
dias úteis nº hºráriº de DTH as 16h.

15.5 - Os prazºs e as cºndições para requerer IMPUGNAÇÃO deste edital sãº ºs
previstºs nºs gag— 1'ª, 2ª e Bº dº artigº 41 na Lei nº 5356453 e alterações.

15.5.1 - As impugnações. deverãº ser apresentadas nº Prºtºcºlº Geral dº Municípiº de
Cºlatina-Es, situada na Av. Angelº Giuperti, 343, Bairrº Esplanada, Cºlatina-ES, nº
hºráriº clas 12h as 1rn e, fºra dº prazº legal, nãº serãº cºnhecidas..
rºs - Faaem parte dº presente edital integrandº-º de fºrma plena. independentemente de
transcriçãº:
rºer -Anexº I - Especiiicaç'ºes dº ºbjetº licitadº:
rºss - Anexº II - Termº de Referência:
”59.53 - Anexº III - Mºdelº de Credenciamentº:
19.64 - Anexº I'd - Mºdelº de Eleclaraçãº [Atendimentº às Exigencias Habilitatºrias];
rºss - Anexº V - Mºdelº de Ueclaraçãº (Menºr):
rºss - Anexº VI - Mºdelº de Declaraçãº rlnexistencia de Fatºs Supewenientes];
rss.? - Anexº 'till - Mºdelº de Eleclaraçãº [Artigº 29 da Lei Orgânica Municipal];
tããã - Anexº Mill - Mºdelº de Declaraçãº de Endereçº Eletrºnicº;
“595.9 - Anexº IX - Mºdelº de Declaraçãº de Micrºempresa ºu Empresa de Pequenº Pºrte;
rºsªna - Anexº lºt - Mºdelº de Declaraçãº de Cºnsentimentº;
”29.6.” - Anexº II - Minuta da Ata de Registrº de Preçºs.
rsrsrs - Anexº XII - Imagens de Referência

Cºlatina - ES., tal de deaemºrº de 2022.

DaltºnAntºniº Ferrari Juniºr
Secretáriº Municipal de Transpºrte. Trãnsitº e Segurança Publica

13/35



/
à
1»

(“I/f'f', *Nª ”*a .»cºl—AUN , Sªlª—15%, Xã/ ESTADO DO ESPIRITO SANTO X ªº"?! ª“..;aª
Mº %; PREFEITURA MUNICIPAL DECOLATINA & FL........;" |' ' | .: .'ªêr , " "É SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO !ã'k._ ,m» COORDENADORIA DE LICITACOES “KRÉÚÉQÉ”,as-aªª? % “EA»; .,,W. ,?

Anexo II

TERHÚ DE REFERENCIA

1 - DCF OBJETO:

1.1 - 0 presente terem de referência tem pDr eserD subsidiar D prDDedimentD licitatóriD. mediante pregãD.

sei:: a T'Drma presencial. DDm finalidade de efetuar ?Drmalizaçãp de Ata de RegistrD de PrEçDS para
”III"-ELITE e eventual Dentratação de empresa especializada para pID-tagem das Viaturas e
MEF-EDS da EEMTRAN. através da Secretaria Municipal de 'TranspDrte. TrânsitD e Segurança
Pública.

2 — DA JUSTIFICATIVA:

2.1 - Na IDngtiDa DperaDiDnaI verifica-se que Ds vereule utiliaast nD patrulhamentD de trânsitD e
DDmunitariD sãD Ds instrumentDs basiDDs para D cumprimentD da missaD DDnstituDiDnal da Secretaria
Municipal de TranspDrte. TransitD e Segurança Pública - SEMTRAN. quais sejam:

2.1.1 - Fªlanejar e DperaDiDnaIiaar a segurança viaria DDm vistas a preservaeãD da Drdern pública e da
ineDIurnidade das. pessDas e dD seu patrimôniD nas. vias. públicas. alicerçada nD triniãrniD edueaDaD. engenharia e

fis.-::aliaaçãD de trânsitD pDr meiD st agentes. de transitD e.

2.1.2 - Realizar a prDteDaD municipal preventiva pDr meiD st guardas municipais. A identidade visual e um
DDnjuntD de elementDs graHDDs e 1».fisuais prDjetast de maneira integrada para identificarem uma instituiDãD

atraves de viaturas earaeteriaadas Dstensivamente. sendD de fundamental impDrtãneia para alieerear Ds
resultast dD trabalhD realizadD diuturnamente. A identifiDaDãD Visual das viaturas da SEMTFIAN, de aDDrdD

DDR'I adequada regulamentaDãD. da a sDDiedade a stsibilidade de distinguir a instituiDaD durante D ranentD

que esta atuandD de IªDrma preventiva Du reativa. PDrtantD. D padrã'D estabelecidD deve ser utiliaadD e
DDnstanternente aperfeiDDadD, sempre tendD DDrI'ID DbjetiIIfD a valDriaaDaD deste patrimôniD inestimável. que e

a tua imagem da instituiDaD. Dutra impDrtanDia da caracterizaDãD st verDuIDs e evitar que estes Daers
DirDuIem sem a devida identifiDaDãD e. ainda. garantir que sua utiliaaçãD nãD seja indevida e nem pDr pessDas

que nãD sejam 1».finDuladas & AdministraDãD Pública. Neste sentidD. e nDtDriD que a DaraterizaDaD das. viaturas

tem DDR'ID finalidade ampliar a sensaeãD de segurança aD DidadaD DDlatinense. bem DDmD tDrnar efetiva a
fisDaIiaaDaD dD usD dD equipamentD puhIiDD.

3 - DA ESPEGIFIGAGÃD DCI DEIJETD

3.1 - [tem IJ]: PIDtagem de viatura tipD autDmDveIf'DamiDnete: PersDnalizaDaD de VElGª'LÚS nas laterais.
dianteira e traseira em adesivD autDIªnDtivD DDrn as. seguintes Daraeterl'stieas T'I'sieas. ml'nimas:

a) r'antal: lª'-JG superealandradD leimérieD IÚIJ micras, 120 micras para DDr Ellael: pianD e HSE! micra

para DDr Argente metallic;

l:.? linear: papel DDuehe silieDnizadD “Mg,-ªmª;

e') adesivD aDrrIiDD restiDiDna'vel de aperimadamente ED gªmª ítª- Egª'mªllª. Garantia de 5 íDinDDÉ anDs.

ApliDaDãD de "vernia prDtetDr para aumentD de durabilidade da impressãD ígarantia ml'nirna de EI1 anDÍª:
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3.2 - [tem 02: Plotagem de viatura tipo moto: Personaliaacão de MGTGS nas laterais em adesivo automotivo
com as seguintes características físicas mínimas.:

aiª Frontal: FVG supercalandrado polimerico IEIEI micras. 12!) micras para cor Black piano e 160 micra

para cor Argente metallic;
biª linear: papel couche siliconizado MÚgImª;

o:? adesivo acrl'lico reposicionavel de aproximadamente ED gm Étª- Egm, 'Garantia de 5 Ícincofiª anos.
Aplicacao de vernia protetor para aumento de durabilidade da impressão ªlgarantia mínima de El] ano?:

3.3 - Modelo padrao de referência em anexo;

3.4 - .As tonalidades das cores principais serão aaul metálico e amarelo médio. da” a Fonte e tamanho da escrita
serão definidas pela contratante junto a contratada antes do inicio do servico.

il - DG PRAZD. LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 - O prazo de execucao dos servicos será de DE (cincoi' dias úteis. contados a partir da data de
recebimento da Autorizacão de Fornecimento. a ser expedida pela EEMTFEAN;

11.2 - O recebimento do objeto desta licitacão dar-se-a:

4.2.1 -- Provisoriamente. no ato do recebimento dos materiais;

4.2.2 - Definitivamente. em até EIS Ícincoiª dias úteis. a contar do recebimento provisorio. apos a
verificacão da qualidade. quantidade e especificação do objeto e consequente aceitacão.

4.3 - Após o recebimento provisório. será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.

4.4 - Ds servicos serão executados nas dependências da contratada;

4.4.1 - Healiaar os servicos conforme especificacães. praao e local constantes no Termo de
Referencia, acompanhado da notificacaoe—ºordem de Servico, devendo agendar na Secretaria Municipal de

Transporte. Trânsito e Seguranca Pública - SEMTRAN. telefones: telefone É2?i'317?-?334. as datas e
horários para disponibilização dos veículos;

4.5 - Ú recebimento dos servicos será processado por servidor designado pela SEMTRAN. que terá a
responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a execucao. aceitar ou rejeitar os servicos realizados. e materiais
empregados, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal,-"Fatura;

4.6 -- No caso de rejeicão do material empregado e.:"ou servico realiaado. o servidor designado emitira Termo
de Rejeicão com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada. caso caiba. e o prazo em que o
lSontratado devera substituir os materiais rejeitados por outro que atenda plenamente as exigências. não
podendo esse praao ser superior a UE ãdoisfj dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação
efetuada. devendo o novo material ser entregue ef-ªou servico realiaado sem qualquer ônus para esta Última.
condicionado ao saneamento da situacao a sua aceitacão;
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ªi.? - A Contratada devera arcar com todos os custos e recursos para retirar e transportar os equipamentos
defeituosos até suas instalaçõesíoficina, bem como da devolução ao seu local de origem.

5 - DA GARANTm:

5.1 -- D Fªrazo de garantia dos serviços de no mínimo 350 ítrezentos e sessenta? dias, contra quaisquer
problemas técnicos ou impropriedades. a contar da data do atesto na Nota FiscalfFatura;

5.2 - Ús materiais terão garantia de 350 Ãtrezentos e sessenta dias.) devendo serem de primeira qualidade. não
sendo oriundos de recondicionamento, remanufatura. reciclagem ou decorrente de fabricação por qualquer
processo semelhante;

5.3 - Todos os serviços executados pela |Gontratada em relação ao fornecimento e a instalação. deverão ser
garantidos por 12 Édozel' meses. contados a partir da data de conclusão.

E - ÚBRIGAGDES Dã. GÚNTRATADA

6.1 - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações. constantes no Edital. seus anexos e sua proposta.
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes. da boa e perfeita execução do
objeto;

5.2 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições. conforme especificações. prazo e local constantes
no Edital e seus anexos. acompanhado da respectiva nota fiscal;

5.3 - Responsabilizar-se pelos vl'cios e danos decorrentes do objeto. de acordo com os artigos 12. 13 e 1? a
E?, do |Sodigo de Defesa do Consumidor (Lei n; 8.0?8. de 199013;

5.4 - Substituir. reparar ou corrigir, as suas expensas. no prazo fixado neste Termo de Referencia, o objeto
com avarias ou defeitos;

5.5 - |Somunicar ã CONTRATANTE. no prazo máximo de 24 ívinte e quatro.? horas que antecede a data da
entrega. os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto. com a devida comprovação;

5.6 - Manter. durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

E.? - indicar preposto para representa-Ia durante a execução do contrato;

5.8 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais. comerciais e previdenciãrios resultantes do
fornecimento;

EEI - Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município para acompanhamento do
fornecimento do objeto. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da
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5.10 - |L'Zolocar a disposição do Municipio de |ífiolatina todos os meios. necessários a comprovação da qualidade

do objeto ofertado. permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações descritas neste
Termo de Referência;

5.11 - A contratada não poderá ceder ou transferir para terceiros. por qualquer forma. nem mesmo
parcialmente. o objeto da licitação.

? - ÚBRIGAGÚES DA CONTRATANTE

T.] - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

?.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta. para fins de aceitação e recebimento definitivo;

?.3 - |Somunicar a CONTRATADA. por escrito. sobre imperfeições. falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido. para que seja substituido. reparado ou corrigido;

?.4 - Acompanhar e fiscaliaar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA. atraves de comissão.?sewidor
especialmente designado;

?.E - Efetuar o pagamento a BDNTRATADA no valor correspondente ao Fornecimento do objeto, no praao e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

?.5 - A âdministração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros. ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato. bem como por qualquer dano
causado aterceiros em decorrência de ato da GDNTMTADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

T.? - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa
vencedora;

?.8 - Rejeitar no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com as especificações do objeto licitado;

?.9 - Aplicar as sanções administrativas. quando se fizerem necessarias;

& - DA SUBGÚNTMTAGÃÚ:

8.1 - Não será admitida a subcontrataçao do objeto licitatorio.

9 - DA FISCALIZAQÃÚ:

53.1 - A execução do contrato devera ser acompanhada e fiscaliaada pelo servidor dose |f.;-“'arlos Dinis. designado

pela Secretaria responsavel. nos termos do art. E?. da Lei BEEE.="93.
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9.2 - Caberá & fiscaliaecãc atestar cs services que ferem efetivamente executsdcs e eprcvedcs.

9.3 -- à fiscaliaacãc de que trata este item nãc exclui nem reduz & respcnsebilidede da Gcntretade. inclusive
perante terceircs. pcr qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições tecnicas cu vicics
redibitdrics. e. na cccrrÉncie destes. nãc implica em ccrrespcnsehilidade da Administracãc cu de seus agentes e
prepcstcs. de ccnfcrrnidade ccrn :: art. É“) da Lei n: 8.565, de 1993.

9.4 - O representante de Administracãc ancterá em registre própric tcdes as cccrrencias. relacicnedas ccm &
execucãc dc ccntratc. indicendc dia. mês e enc. bem ccmc c ncme dcs funcicnârics eventualmente
envclvidcs. determinendc :: que fer necessáric & regulerizscãc das falhas. cu defeitcs cbsewadcs e
encaminhendc cs epcntementcs à eutcridede ccmpetente para as prcvidÉncies cabíveis.

Il] -— Dú PERÍODO DE 1IIII'IGÉI'MIIÚLi"; DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1 - A vigência da Ata de Registre de F'reccs dar-se-á pcr um perrcdc de 12 Édcae) meses., iniciandc-se na
data pcstericr & de sua publicacãc nc Diâric Úticial dcs Municipics dc Espl'ritc Sente.
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Anexo III

MÚDELÚ DE, DEELARÁÇÃD

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nª MDFÉDZÉ

NJ PREGOEIRÃD DA PREFEITURÃ MUNICIPÁL DE COLATINA

O abaixe assinade. na qualidade de respensa'irel legal pela Empresa
........................ ................................................... . .............. detidamente inscrita. ne CNPJ set: e nº

.......................... cem sede na Huai-ªw nº......_..... Elaine.......................
Cidade.. .., UF.......... vem pela presente infermar a “ªr.-'..Sª que eta) Srª.?)
............................................ Carteira de Identidade nD e' pessea auterizada a
representar em tedes es ates a pessea puridica acima, citada, durante a realizaçâe de Pregae em epigrafe
pedende para t.,ante eferecer neves lances verbais transigir renunciar a recurses requerer assinar entire
praticar tedes es ates referentes ae certame.

LDCAL E [MTA

Assinatura, Identiheaªrel

(neme de representante legal da empresa devidamente censtituide de centrate secial eu representante
legal]:

ºbs.: [Ferrera ser apresentade decumente que comprove que e subscritor tem poderes para a
outºrga.. bem cerne e eriginai da Carteira de Identidade de |ílredenciade.

19/35



“Vf/KT“— “» c:
Dººl—flª?“ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO .,f'úªª_ªâx

-' PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA “ Ig; FL ':. '|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO [ª EI
COORDENADORIA DE LICITAÇÓES “ª?—“$ª?”

Anexo IV

MÚDELÚ DE, DECLARÁÇÃD

DEELIEIRAÇÍID DE ATENDIMENTO As EXIGÉNEIAS HABILITATDRIAs

Pregão Presencial nª EI3IÍIIIÉDZÉ

AD PREGOEIRO DA PREFEITUPA MUNICIPAL DE C-ÚLâTll't-Iiª.

Ú abaixe assinado, na qualidade de respdnsaªfel legal pela Empresa
............... ..................... .............. . ........................ devidamente inscrita na CNPJ sei: D nD
........................ sem sede na Rua!,ªw .. .............. . ................... nº......_..... Elairre ............ ......

Cidade.... .......... UF ..... DECLâRâ., sei: as penas da lei.. cgue satisfaz plenamente todas as
exigências habilitatõrias previstas na certame epigrafads., em obediência ae dispdstd- no inciso VII, de
art. Jiª. da Lei n: 10520333

LOCAL E DATA

ªssinatura Identiiicavel
(ndme de representante legal da empresa devidamente I::Dnstituidd de centrais sdeiaII
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Anexo V

MÚDELÚ DE, DEELARIÍ'IÇÃD

DEÉLÁRÁÇÃÚ DE ATENDIMENTO AD INCISO XXXIII DD ART. Tº Dri-'I CDN STITUIÇII-IID FEDERAL

Pregão Presencial nª" IBDFEEIZÉ

ACI PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÃTINFI.

O abaixe assinado, na qualidade de respeneavel legal pela Empresa
............................................. devidamente ineerita ne CNPJ aeb e nº
........... cem SEEIE na RuaL-ªo-r nªm.....- Elairrd....................,
Cidade .......... UF ..... DECLâRI-ªi. para na Ene dd diepeetd ne inciso V de art. 2? da Lei 855633,
acrescida pela Lei n." 385433, que não emprega menores de 18 (dezoitº) anos em trabalhº
HDÍLIÍÍID, perigoso DU insalubre e menu-res de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva [se houver): (Iempregamde mendree. a partir de 14 (quatorze) and-e. na cendiçâ'e de aprendizes.

LOCAL E DATA

Assinatura. Identiicavel
(nome de repreeentante legal da empresa. devidamente constituída de centram social)
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Anexo VI

MÚDELÚ DE, DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃÚ DE. INEKISTÉNEIA DE FATE) SUPERVENIENTE II'IIIIFIEDITPII'I'JI

Pregão Presencial nº 33632522

AO PPEGGEIRÚ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Ú abaixe assinado, na qualidade de respensairel legal pela Empresa........... devidamente inscrita. ne CNPJ sei; e- nº
........... sem sede na RuafAIr n'ª............. Elairre.......................,
Cidade........_....., UF.._......, DECLARA. sdh as penas da Lei. de que não existe fate- superveniente
impeditiVD à sua habilitação, e que aceita tedas as exigências de. presente Edital, bem Geme nes
submete atedas as dispesições sentidas na Lei HEHEHE e suas alterações pesterieres.

Per serverdade. irmames a presente para que surta es devides efeites legais.

LOCAL E DATA

Assinatura Identihcáªrel
(name de representante legal da empresa devidamente censtituide de centrate seeial)
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Anexo VII

MÚDELÚ DE, DEELARÁÇÃD

DEELARAÇÃÚ DE CUMPRIMENTÚ DD ARTIGD 29 DA LEI ÚRGÃHIEA MUNICIPAL

Pregão Presencial nª ÚBDIEEIZÉ

PID PREGOEIRO Drª. PREFEITURIª'I MUNICIPPIL DE CDLâTlNI-ªª.

Ú abaixo aaeinado, na qualidade de reeponeavel legal pela empresa................................................................................................. devidamente inscrita no CNPJ sob o n"
............... com aede na RuaíAu ..... .......................... nº ........... Elairro ...................... Cidade .............

UF ........ DECLARA ao!) ae penalidadea da Lei que nenhum doe eeue socioe e qualquer das peeaoae por
esses designados para acompanhar o certame encontra- -ee ligado a qualquer das pessoas mencionadas
no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal por matrimônio ou parentesco, alim ou coneanguineo. ate' o Segundo
grau ou por adoção.
DECLAR-ªq AINDA que nenhum doa edcioe (proprietarios ou duotieta) e qualquer dae pessoas por esses
deeignadoe para acompanhar o certame exerce ou ga exerceu. nee dltimoa DE» (Seia? meeee. cargo!
emprego ou função pública. na Administração Pública Municipal.

LÚCAL E DATA

Assinatura Identiticairel

(nome do repreaentante legal da empreaa devidamente conetituido do contrato eocial)
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ANEXO VIII

MÚDELÚ DE, DEELARÁCÃD

I'iIl'EÚDELÚ DE DECLARAÇÃO DE ENDEREÇÚ ELETRÓNIEÚ

Pregão: Presencial nº HEHEHE?

rªt empresa inscrita ne ÚFKJPIJ set; e n.IJ , per intermédia de seu representante
legal BEBÉ Sr.(afã , pertader da Carteira de Identidade Nº e de CPF
n.D DECLIÉIRA seu endereçe eletrôniee (e-mail'j; . telefene [h:-ze)

(celular) para, netitíear e receber decisões preferidas ne preeedimente.
que terá validade para ciência inequíveea. preduzinde efeites para contagem de prazes.

Local e data

ªssinatura Identincaªrel
(name de representante legal da empresa devidamente censtituíde de eentrate seeialt
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ANEXO IX

MODELO DE, DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MIEROEMPRE SA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº 33632522

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE |COLATINA

I:“ÚII'J'IE DA EMPRESA? devidamente inscrita na CNPJ sub D nD ....... ........ sem sede na RuaªAIr.
.................................. n'ª............ Bairro....................., Cidade............., UF........ per mediação de seu
representante legal DIZELI Sr(a) ..... ....................... . ............ DECLARA seb penas da lei que esta
enquadrada cerne IIIICROEIIIPRESMEMPRESA DE PEQUENO PORTE nds termes dd incisel e II da art
3" da Lei Cumplementar nº 1232005, e para Hns de Obtençãd st beneii'cids da referida Lei e suas
alterações., nªs estar ineurse em nenhuma das vedações dd art. Bª., 54“.

LOCAL E DATA

Assinatura Identitica'vel

(name des sdcies Du ndme de representante legal da empresa devidamente censtituidd dd esntratd sdeial)
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ANEXO X

MÚDELÚ DE DEELARAÇÃD

DEELÃRAÇÃÚ DE CDN SENTIMENTD

Pregão Presencial nº DBDFÉDEÉ

PLO PREGOEIRÚ Diªl PREFEITURi-ªi MUNICIPÁL DE. CÚLÁTINA

Em conformidade com o previsto na Lei nº 13.309. de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.LGPD. o(a) (NOME) , inscritota) no CPF sob o nº
. doravante denominadofa; Titular. registra sua manifestação livre, informada e

inecguivoca, pelo qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais, para finalidade determinada e
cumprimento da legislação quanto a publicidade e transparência. pelo Municipio de Colatina. doravante
denominado Controlador, para que este tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais.
bem como. para que realize o tratamento de tais dados., envolvendo operações como as que se referem a
coleta. produção, recepção, classificação. utilia'ação, acesso. reprodução, transmissão. distribuição.
processamento. arquivamento. armazenamento. eliminação. avaliação ou controle da informação.
modificação. comunicação, transferência. difusão ou extração.

LOCAL E [MTA

Assinatura IdentifIcãvel - Declarante
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ANEXO XI

MINUTA DE ATA DE REGI'H'R'Dl DE PREÇÚS Nº IEEE.
|D CIDADES lªlª: EDEEUÉQEÚTÚÚÚD? .ÚE.DE154

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE COLATINA. pessªoa Éuridica de direito público
interno. inscrito no CNPJ sob o nº 2?.155.?23IÚÚD1-T£l. com sede na av. Angelo Giuberti. 343. bairro
Esplanada, ColatinafES. neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. João Guerino
Balestrassi, brasileiro. casado, Engenheiro. portador do CPF.: 49338244131. residente nesta, Cidade.
doravante denominado CONTRATANTE., considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 93213022, instaurado soh- o Sistema de Registro de Preços, devidamente homologado
pela autoridade competente conforme Processo n'ª DEBEDHZÚZZ. RESOLVE registrar os preços da
empresa , inscrita no CNPJ sob o nº . com sede na Rualfâv., nº , Elairro , - _. CEP.: , neste ato
denominada, CDNTRATADA, representada por [indicar a condição Jguridica do representante
perante a empresa, por exsocio. direto-r, procurador. etc). Srta) . [nome completo.
nacionalidade, estado civil., prolissão'j. inscrito no CPF sob o n'ª , portador da Carteira de
Identidade n'ª' . residente e domiciliada na Rua.-%;. . Elairro

- ES, vencedora do Lote Dªl. nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas
no Instrumento Convocatório e mediante as cláusulas seguintes:

ELÃU BULA PRIMEIRA - DD DBJETD

1.1 - O presente instrumento tem por obieto registrar os preços dos serviços de formalização de Fita de
Registro de Preços para. futura e eventual contratação de empresa. especializada para plotagem das
viaturas e motos da SElvlTRt-Xlªl. atraves da, Secretaria Municipal de Transporte. Trânsito e Segurança
Pública constantes do Anexo I desta Ata.

ELI-lil! BULA SEGUNDA - DAS EÚNDICDES DE PRESTAÇÃO DE SERVIEDS

2.1 - O prazo de execução dos serviços será de US (cinco) dias úteis. contados a partir da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento, a ser expedida pela SEF-flTRâH:

2.2 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-ã:

2.2.1 - Provisoriamente. no ato do recebimento dos materiais.:

2.2.2 - Deinitivamente, em até DE (cinco]: dias úteis., a contar do recebimento provisório. apos
a verificação da qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.

2.3 - Após o recebimento provisório. será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.

2.4 - Os serviços serão executados nas dependências da contratada:

2.4.1 - Realizar os serviços conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de
Referencia. acompanhado da. notifIcaçãof'ordem de Serviço. devendo agendar na Secretaria Fvlunicipal
de Transporte. Trânsito e Segurança Pública - SElvlTRRN. telefones: telefone [ET]: 31373384, as
datas e horários para disponibiliaação dos veiculos:

27/35



Qm «remix. : ESTADO DO ESPíRITO SANTO f “ªx-f.PREFEIT ªll ll Kªl—llURA MUNICIPAL DE COLATINA || —..' FL......... '.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO nªh, ,J'
COORDENADORIA DE LICITACOES Wª] ª”;as, pªªf

2.5 - O recebimento dos serviços será processado por servidor designado pela SEMTPAN, que terá a
responsabilidade de I'iscalizar e acompanhar a execução. aceitar ou reieitar os serviços realizados e
materiais empregados., efetuando o respectivo atesto na lªlota FiscalfFatura:

2.6 - No caso de reieição do material empregado eiou serviço realizado. o servidor designado emitirá Termo
de Reieição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que
o Contratado deverá substituir os materiais reieitados por outro que atenda plenamente às exigências, não
podendo esse prazo ser superior a UE tdoisi dias corridos, a contar da data de recebimento da
comunicação efetuada, devendo o novo material ser entregue e.-"ou serviço realizado sem qualquer ônus
para esta última. condicionado ao saneamento da situação a sua aceitação:

E.? - A Contratada devera arcar com todos os custos e recursos para retirar e transportar os equipamentos
defeituosos ate' suas instalaçãesfolicina.. bem como da devolução ao seu local de origem.

CLríLi BIJU-'t TERCEIRA - DDS PRECOS

3.1 - Cls preços a serem pagos são os definidos no Anexo I desta Ata. e nele estão inclusos todos os
custos. dentre eles, tributos diretos e indiretos. encargos sociais, seguros., mão de obra e quaisquer
despesas inerentes a prestação dos serviços. não acarretando nenhuma despesa extra a esta
Municipalidade.

3.2 - Os preços contratados são lixos e irreaiustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quinta deste
instrumento.

3.3 - A existência dos preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles
poderão advir. facultada a realização de licitações especilicás ou a. contratação direta para a. aquisição
pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. ESSE/”33. mediante fundamentação., assegurando-se
ao beneliciário do registro a preferência para prestação dos serviços em igualdade de condiçoes.

3.4. - Receberá a CÚNTFLÃTADA. pelo fornecimento do obgeto da presente Ata de Registro de Preços, o
valor global estimado de R$ xmxxxgxx [ xxxxxaxxxxxxx, xxxxxx e xxxxxxax e atacar: reais e
xxxxxx centavos ], conforme tabela de preços constante do Anexo lil.

CLÁU BULA QUARTEL - DAS» CÚNDICÚES DE PAGÁMENTÚ

4.1 - O pagamento será realizado mensalmente e de acordo com a prestação de serviços. mediante a
apresentação pela CCINTRI'ÍIITADA, da Nota Fiscal. ao Municipio de Colatina, acompanhada dos
documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação HD procedimento licitatório, a
saber:

a"; Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS“;
bi Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa. de débitos perante a Fazenda
Estadual - Estado Sede da Empresa;
ci Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa,, de débitos perante a Fazenda
Municipal - Municipio Sede da Empresa;
d'; Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
Trabalho:
ei Comprovação da Inscrição no CNPJ;
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f) Certidão Negativa de Débitos (END) Municipal, perante & Faze-nda Pública do Município
de Colatina.

4.2 - 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 33 (trinta) dias ininterruptos apos a respectiva. apresentação.

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

LLA - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscaisltrabalhistas. serã solicitada a CONTRATADA providências para retificação, licando estabelecido que
o prazo para pagamento será contado a partir da data. da regularização da. pendência.

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

alli - Oualquer alteração feita no Contrato social. ato constitutivo ou estatuto que modilique as informaçães
registradas no certame. devera ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação pro'pria.
para apreciação da autoridade competente.

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

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

4.3 - Os preços propostos são lixos e irreaiustafveis. sem prejuiao do disposto no inciso II, alinea "d".. do
art. 65. da Lei nº 866533.

4.10 - Nenhum pagamento será efetuado ã empresa. enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
Enanceira. emvirtude de penalidade ou inadimplência. contratual.

4.11 - Não haverá, soh hipótese alguma, pagamento antecipado..

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

CLAI] BULA QUINTA - DA ALTERACAO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 - Quando o preço inicialmente registrado., por motivo superveniente. tornar-se superior ao praticado no
mercado. a Secretaria Municipal de Administração convocará a CONTRATADA para uma nova negociação.
com vistas ã redução dos preços. podendo ocorrer o seguinte:

a; aceitação da negociação. quando a CONTRATADA aceitar a redução dos preços aos limites
encontrados e compativeis aos de mercado, devendo os novos preços serem registrados na presente
Ata como alteração posterior:
bit negociação frustrada.. quando a CONTRATADA não aceitar a redução dos preços ao valor de
mercado. devendo, neste caso. a Secretaria Municipal de Administração. liberar a mesma do
compromisso assumido. e convocar as empresas remanescentes. respeitada a ordem
classihcatoria. com vistas a iguais oportunidades de negociação.
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5.1.1 - Restando a negociação frustrada apos convocação de todas as proponentes credenciadas e
classilicadas, o Município de Colatina realizará a contratação deseêada por meio de outro certame licitatdrio
regular.

5.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado nesta Ata. de forma a comprometer
a prestação dos serviços pela ÇDNTRATADA. dever-se-ã obedecer ao seguinte procedimento:

a) deverá a CONTRATADA protocolar, respeitado o prazo delinido no subitem E..? da presente Ata.
requerimento de reequilíbrio econõmico-õnanceiro. devidamente iustiõcado e instruído com
documentos que evidenciem a onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente
assumidas. produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se. por
exemplo, de Notas Fiscais antigas e recentes. dentre outros pertinentes, a guizo da Secretaria.
Municipal de Administração“;
bª caberá a Secretaria Municipal de Administração a realização de pesquisas de mercado e demais
atos necessários, com vistas a verificação de ocorrência da maioração alegada pela CDNTRATADA,
na forma prevista no inciso IV. art. 5“ do Decreto Municipal nº 1339552011]:
c;: competirã a Comissão de Renegociação a ser designada por ato administrativo do Secretário
Municipal de Administração, a apreciação do requerimento de reequilíbrio. e ao Secretário de
Administração. a homologação da respectiva decisão. apos parecer da Procuradoria-Geral deste
Município.

5.2.1 - Fica vedado a CONTRATADA. interromper a prestação dos serviços. enquanto aguarda o trâmite do
Requerimento de reequilíbrio dos preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato
convocatõrio. nesta Ata de Registro e na legislação pertinente..

5.3 - Conõrmada a veracidade das alegações da CONTRATADA e deferido, por decisão do Órgão
Gerenciador, o reequilíbrio econõmico-linanceiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da
alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Dlicial dos Municípios do Espírito Santo, para lins de
validade do novo preço registrado.

5.4 - Os preços resultantes do reequilíbrio econõmico-tinanceiro terão a sua validade vinculada ao prazo de
vigência deste instrumento.

5.5 - No caso de indeferimento do requerimento. poderá a Secretaria Municipal de Administração liberar a
CONTRATADA do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade. mediante decisão fundamentada.

5.6 - Sendo a CONTRATADA liberadau poderá a Administração convocar as demais empresas
classiõcadas. respeitada a ordem classiõcatõria. para õns de renegociação dos preços registrados.

E.? - É. vedada a interposição- de requerimento para reequilíbrio de preços antes de decorrido o praZo
mínimo de Eli] (noventa) dias desde o ultimo reequilíbrio ocorrido.

CLAII SULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias das
Secretarias Municipais desta Administração que aderirem ã mesma e serão especilicadas ao tempo da
emissão da Autorização de Serviço-.

ELAU sum SÉTIMA - DAS oeeieacões oa comentam.
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?.ªl - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital., seus anexos e sua
proposta. assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do obieto;

?..2 - Efetuar a entrega do objreto em perfeitas condiçôes. conforme especificações.. prazo e local
constantes no Edital e seus anexos. acompanhado da respectiva nota fiscal;

?.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto. de acordo com os artigos 12. 13 e 1?
a 23”, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei nº BETE, de 199%;

?.31 - Substituir. reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência. o obgeto
com avarias ou defeitos;

?.5 - Comunicar a CÚl—lTRâTANTE. 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:

TB - Manter. durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

?.? - Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato;

TE - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais. comerciais e previdenciários resultantes do
fornecimento:

T3 - Suieitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte do Fuªlunicipio para acompanhamento do
fornecimento do obieto. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade
da empresa;

Tªll] - Colocar a disposição do Municipio de Colatina todos os meios necessários a comprovação da
qualidade do ob_êeto ofertado, permitindo a verificação de sua. conformidade com as especificações descritas
neste Termo de Referência:

Til - A contratada não podera” ceder ou transferir para terceiros. por qualquer forma. nem mesmo
parcialmente.. o objeto da Iicitaç ão.

CLÁU BULA OITAVA - DAS ÚBRIGAEÚES DD EÚNTRATANTE

8.1 - Receber o obieto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2 - luferificar minuciosamente. no prazo fixado. a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do Edital e da proposta. para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.3 - Comunicar a CONTE-NADA, por escrito. sobre imperfeições.. falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido. para que seia substituido. reparado ou corrigido;

8.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CÚNTRÉTADA, atraves de
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cemissâef'senrider especialmente designade;

8.5 - Efetuar e pagamente a CONTRATADA ne valer cerrespendente ae fernecimente de ebgete. ne praze e
ferma estabelecides ne Edital e seus anexes;

8.6 - A Administracãe nãe respendera per guaisguer cempremisses assumides pela CONTRATADA cem
terceires. ainda gue vinculadas a execucâe de presente Terme de Centrate. bem ceme per gualguer dane
causade a terceires em decerrência de ate da CONTRATADA. de seus empregades prepestes eu
suberdinades.

8.1" - Prestar tedas as infe-rmacfies e es esclarecimentes que venham a ser selicitades pela empresa
vencedera:

8.8 - Reieitar ne tede eu em parte e epgete entregue em desacerde cem as especiticacães de ehãete
licitade;

ES - Aplicar as sancães administrativas. guande se lizerem necessarias:

ELALI SULA NONA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA

9.1 - O praze de vigência desta Ata de Registre de Preces e de 12 (dezeji meses. centades da data
pesterier a de sua publicacãe ne Diarie Olicial des Municipies de Espirite Sante, vedada a. sua. prerregacãe.

CLAUSLILA DÉEIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS
SERVIÇOS:

10.1 - Os precedimentes de acempanhamente e Escalizacãe abrangem tedas as retinas necessárias a pea
execucãe des services.

1D? - A execucâíe de centrate sera' acempanhada e EscaIiZada per meie de instrumentes de centrele, gue
cempreendam a. mensuracâe des seguintes aspectes. guande ter e case, para pesterier cemprevacâe:

“3.2.1 - Os resultades alcançades em relacãe a CONTRATADA, cemverilicacâe des prazes, da execucâe
e da gualidade des services demandades;

102.2 - O cumprimente das demais ebrigacãíes decerrentes de centrate, inclusive se a CONTRATADA
centinua mantende em cempatibilidade cem as ehrigacães assumidas. tedas as cendicães de habilitacãe e
gualilicacâe exigidas na |icitacãe..

10.3 - O l'vlunicipie de |Zelatina exercerá a tiscalia'acãe des services centratades. de mede a assegurar e
efetive cumprimente da execucãe de escepe centratade. cabende. também realizar a supervisãe das
atividades desenvelvidas pela centratada. efetivande a avaliacãe periódica.

10.4 - O tiscal de centrate devera premever e registre de teclas as ecerrências relacienadas a execucãe des
services. determinande e gue fer necessarie a regulariaacãe das falhas ebservadas, centerme as previsões
deste terme.

15.5 - A fiscalização será efetuada por meio fotográfico, emissão de relatório técnica, bem como
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a emissão de notificsção a CONTRATADA.

10.6 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao
Secretário Municipal requisitante. em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

113.1" - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Municipio de Colatina e não exclui nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA por cgualguer irregularidade ou responsabilidade na execução dos
serviços.

1GB - Ao servidor designado pelo Municipio de Colatina para o acompanhamento e a fiscalização da
prestação dos serviços de acordo com as regras e exigências deste termo, caberá ainda. a conferência das
notas fiscais e a liberação das respectivas faturas para pagamento.

1IZIEI - A execução dos serviços deverá ser acompanhada e Hscalizada pelo servidor Jose Carlos Diniz.
designado pela. Secretaria responsável, nos termos do art. 63, da Lei BEEBEQE.

CLAI] BULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - A CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais. serão aplicadas as
seguintes penalidades:

a]! Multa.:

b) Rescisão da Ata de Registro de Preços ou cancelamento da autorização de serviço“;
c; Suspensão do direito de licitar jiunto ao Município de Colatina e.
dª Declaração de inidoneidade.

11.2 - Será aplicada multa indeniz'atoria de 10% (dez por cento) do valor total da respectiva ordem de
serviço. quando a CONTRATADA:

a; prestar os serviços, em desacordo com as especificações constantes do presente instrumento
efou da ordem de serviço a ser expedida;
b? causar embaraços ou desatender as determinações da Hscalização;
c"; transferir rou ceder suas obrigações, no todo ou em parte. aterceiros. sem prévia autorização, por
escrito. do Orgão Gerenciador;
d) cometer guaisguer infrações às normas legais federais. estaduais e municipais;
e) praticar. por ação ou omissão. qualquer ato que. por culpa ou dolo. venha causar danos a
Administração ou a. terceiros. independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os
danos causados..
ft descumprir quaisquer obrigações licitatõriasfcontratuais;
g) se recuse a assinar a Ata, aceitei-la ou retirã-Ia dentro do prazo estabelecido no edital..

11.3 - Ocorrendo atraso na prestação dos serviços, será. aplicada. multa de 0,3% (três décimos por cento)
da respectiva ordem de serviço. por dia de atraso. ate' o limite de 20% (vinte por cento) sobre ovalor total da
mesma.

11.4 - Sem preguizo de outras sanções. aplicar-se-ã ã CONTRATADA apena de suspensão do direito de
licitar com o Municipio de Colatina, pelos prazos de DE (seis? meses, 12 (doze) meses e por maiores
prazos.. em função da gravidade da falta cometida.

11.5 - Quando o obieto desta Ata não for entregue e aceito ate' o vencimento do prazo estipulado. a sua
suspensão serã automática e perdurará ate' que seja feita sua entrega. sem preguizo da aplicação da multa
de IÚ% (dez por cento; da respectiva ordem de seruiço.
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11.5 - Sera aplicada a. penalidade de declaraçâe de inidoneidade guande a CONTRATADA. sem gusta
causa. nõe cumprir as ebrigações assumidas. praticande falta grave. delesa eu revestida de má te., a jiuize
desta Municipalidade, independentemente das demais sanções cabíveis.

11? - A pena de inide-neidade será aplicada em despache fundamentade. assegurada defesa ae intrater.
penderada a natureza. a gravidade da falta e a extensõe de dane etetive eu petenciaL

11.8 - Case esta Municipalidade exerça e direite de aplicar a pena de multa, este se etariga a netincar a
CÚNTFLATADA. Jiustilícande a medida.

11.9 - As multas aplicadas deverâe ser recelhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda. dentre de praze
imprerregavel de 1D (de:? dias úteis. centades da data da netilicaçãe, independentemente de gulgamente de
pedide de recensideraçõe de recurse.

11.10 - Pedera, ainda. a GDHTRATADA. a Éuiae de Drgã'e gerenciader, respender per perdas e danes,
independentemente das demais sanções previstas nesta Ata.

CLAII BULA DÉCIMA SEGUNDA - DD CANEELAMENTD DA ATA DE REGISTRO DE PREEDS

12.1 - A CONTRATADA terá seu registre cancelade guande:
a]: descumprir as dispesições da presente Ata de Ftegistre de Preçes, de edital eu das leis aplicáveis
se case:
b) nãe retirar a Auterizaçõe de Serviçe. ne praEe estabelecide pela Administraçãe. sem Éustiõcativa
aceitável.:

c) restar frustrada a renegeciaçõe de preçes. sega per mageraçõe eu reduçâe;
dl:» tiver deferida sua selicitaçõe de cancelamente;
e]: estiver presentes raZões de interesse publice.

12.1.1 - O cancelamente de registre deverei ser fermalizade pela Secretaria Municipal de Administraçãe.
mediante decisãefundamentada, ressalvada. em qualquer case. a aplicaçõe das sanções detinidas em lei.

12.2 - A CONTRATADA pedera selicitar a Administraçõe. mediante reguerimente devidamente instruide, e
cancelamente de seu registre na, ecerrência de fate superveniente, decerrente de case fertuite eu terça
maier. capaz de cempremeter a perfeita execuçõe centratual.

12.2..1 - Centerme recemende a situaçãe. pedera a Administraçõe realizar as diligências que entender
necessárias para a veriticaçõe da ecerrência de fate alegade pela CONTRATADA ceme ensejadera da
selicitaçõe de cancelamente.

12.22 - O cancelamente de presente registre de preçes. se defende. semente terá, validade apes a
publicaçãe ne- Diarie Dticial des Municipies de Espirite S-ante, sende. desta terms. vedada. a interrupçõe na
prestaçõe des serviçes, cuia requisiçãe, empenhe eu decumente similar tenha side despachade antes
dessa data.

cute sem DÉCIMA TERCEIRA - ee Pueucecãe

13.1 - D Drgõe gerenciader e respensa'vel pela publicaçõe na imprensa elicial. em resume. da presente Ata
de Registre de Preçes., nes termes de parágrafe u'nice. de art. 61. da Lei nº 8.566.333.
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CLÁU SULEI DÉCIMA QUÁRTÁ - DDS CABIDE DMISSÚS

14.1 - Gs cases e—missss serão reselªxides de comum acorde, respeitadas as disposições da Lei n'ª
8.656.393 e suas alterações.

ELÁU sLILA DÉCIMA QUINTA - DD FDRD

15.1 - Os Contratantes elegem D Fera da Clamares de Gelatina - ES, para dirimir as dúvidas que perventura
possam advir da presente Ata de Registre de Preçe-s.

15.2 - Estande assim devidamente centratades Ermam a presente Ata que e lavrada em [|Z (duas]: vias para
um só tim e efeite.

Colatina - ES, de de 2022.

EÚHTRÁTÁNTE ÉÚNTRÃTÃDA
MUNICIPIÚ DE EDU-'ITINÁ

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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