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EDITAL

PREGAO ELETRÓNIED Nº 5332523 - REGISTRE) DE PREÇOS
IProcesso Administrativo n.“ ZTEESIÉEIZZI

codigo de Identificação CidadES: 2Ú23,ÚISEÚ?ÚÚÚÚI .IEIZJIIEIÚI

Torna-se publico. para conhecimento dos interessados. que o Município de Colatina-ES. pessoa iuridica de
direito público interno.. inscrito no CNPJ sob o n'ª É?.IEISJESI'DIJIH-H, com sede na Avenida Angelo Giuberti,
343, Elairro Esplanada, Colatina - ES. por intermédio da Secretaria Municipal de“ Assistência Social,
realizará licitação. para registro de preços, na modalidade PREGAO, na forma ELETRÚNICA. do tipo menor
preço por lote., EXCLUSIVE.- PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 0 Pregão
Eletrõnico será realizado pelo Pregoeiro do Municipio de Colatina. designado pela Portaria nº DBEIZEIZZ, nos
termos da Lei nº 10.533. de 1? de iulho de 21302. Decreto Federal nº 10.024 de El] de setemhro de 2019, da Lei
Complementar nE 123, de la'-I de dezembro de 2005 e suas atualizações. do Decreto nº TESE, de 23 de ganeiro
de 2013. aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de ;Éunho de 1333. e as exigências estabelecidas
neste Edital.

Data da sessão: DEIÚHZDZS

Horário: DEIIBII

ENDEREED ELETRDIIIIEÚ: www.portaldecomnrasoublicas.com.br.

1 - DCI DBAETD:

1.1 - Formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuãrias. para
atender a demanda de serviços assistenciais, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme
condições, quantidades e exigências estahelecidas neste Edital e seus anexos.

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

2 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:

2.1 - Ds Lotes, as descrições dos itens e os quantitativos estimados obedecerá. ao disposto no ANEEL? III..

22 - A existência de preços registrados não obrigará a. Administração afirmar contratações que deles poderão
advir, facultada a realização de licitação especifica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas
hipóteses previstas na Lei Federal n'ª. 366633, mediante fundamentação., assegurando-se ao benenciãrio do
registro a. preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3 - DA DDTAEAÚ DREAIII'IENTARIA:

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

álfl. D Drgão Gerenciador da [s) Ata (s) de Registro de Preços oriunda [sl deste processo licitatório sera a
Secretaria Municipal de Administração (SEP-IMD), nos moldes do artigo É“, inciso III., do Decreto Municipal n.
HBSEEZÚHZI.

4.2. 0 (sl Órgão (os)! Participante (si da (sl Ata (s) de Registro de Preços oriunda (s) deste processo licitatório
sera a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.."Fundo Municipal., nos
termos do artigo 2“. inciso I'v', do Decreto Municipal n.. 13,5952010.

4.2.1. Qualquer Órgão ou Entidade de Administração Pública Municipal não Participante deste Pregão
poderá requerer ao Orgão Gerenciador a utilização dos preços registrados, na condição de "carona",
conforme inteligência do artigo 2“. inciso "'a-'. do Decreto Municipal n. 13395-2'310.

5 - [ID EREDENEIAMENTÚ:

5.1 - O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento ãunto ao site vfIIPvaortaldecompraspublicas.com.br.

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

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

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

5.43! - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.

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

5.6 - Para efetivação de informação-, o representante da proponente deverá anexar em campo proprio do sistema
Declaração de Endereço Eletronico [e-maill e Telefone, sem oreiuizo de desclassiãcacão.

e - os coesão à ATA DE REsIsTao oE Peecos:

6.1 nªs ata de registro de preços. durante sua validade. com propósito de estimular e incentivar fomento de
competidores para o certame o qual deliui em persecução a proposta mais vantajosa, poderá ser utiliZada por
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qualquer drgãe eu entidade da administracãe pública que nâe tenha participade de certame licitaterie. mediante
anuência de ergãe gerenciader, desde que devidamente Éustilicada a vantagem e respeitadas, ne gue ceuber, as
cendice'es e as regras estabelecidas na Lei nº 8.566. de 1333 e ne DECRETO Nº 13.935. DE 12 DE ABRIL DE
ZINE].

6.2 - Caberá. ae ferneceder beneliciarie da Ata de Registre de Preces, ebsewadas as cendice'es nela
estabelecidas, eptar pela aceitacâe eu nae de fernecimente. desde que este fernecimente nãe preiudigue as
elbrigacães anteriermente assumidas cem e c'irgâe gerenciader e ergães participantes.

6.3 - As aguisicees eu centrataccíes adicienais a gue se refere este item nâe pederâe exceder, per ergãe eu
entidade, a ªlÚIZl % (cem per cente]: des guantitatives de instrumente cenªrecaterie e registrades na ata de
registre de preces para e ergãe gerenciader e ergâes participantes.

Fill - As aguisicões eu centratacã'es adicienais nâe pederãe exceder. per drgãe eu entidade, a 100% (cem per
centefl cles quantitatives registrades na Ata de Registre de Preces e, na tetalidade, ae depre de quantitative de
cada item registrade na ata de registre de prece-s para e drgãe gerenciader e para es ergâes participantes,
independentemente de númere de ergães nâe participantes que aderirem.

5.5 - Ae ergãe nãe participante que aderir a ata cempetem es ates relatives a cebranca de cumprimente pele
ferneceder das eprigacees centratualmente assumidas e a aplicacãe. ebsewada a ampla defesa e e
centraditerie, de eventuais penalidades decerrentes de descumprimente de cláusulas centratuais. em relacãe
as suas próprias centratacões. infermande as ecerrencias ae ergae gerenciader.

6.6 - Após a auterizacâe de ergâe gerenciader. e drgãe nâ'e participante deverei efetivar a centratacâe selicitada
em ate' neªrenta dias, ebsenrade e preze de validade da Pitta de Registre de Preces.

6.6.1 - Caberá ae ergâe gerenciader auterizar, excepcienal e gustilicadamente, a pre-rregacâe de praZe
para efetiiracae da centratacãe. respeitade e praze de vigência da ata, desde gue selicitada pele drgâe
nâe participante.

? - DA PARTICIPAÇÃO ND PREGÃÚ:

?.1 - Pederâe participar de certame semente pesseas Éuridicas nes termes de artige 43, incise |, da Lei
Cemplementar n. 1475014, as MICROEMPRESAS. EMPRESAS DE PEIEIILIEIIICl PDRTE eu
EQUIPARADAS, assim caracterizadas nos termos de artigo 3º da Lei Cºmplementar n. ”IBIZME cem
ebgete cempati'vel ae Iicitade e gue estegam cadastrades ne sI'tie wmv-r.pertaldecempraspublicas.cembr, e que
atendam a tedas as exigências centidas neste edital e seus aneaes, alem das dispesicões legais,
independentemente de transcricãe.

?.1.1 - Para ter acesse ae sistema eletrônice. es interessades em participar deste Pregãe deverâe disper
de chave de identilicacãe e senha pesseal, infermande - se a respeite de l'uncienamente e regulamente
de sistema.

T2 - Sera” cencedide tratamente faverecide para as micreempresas e empresas de peguene perte. para as
seciedades ceeperati'u'as mencienadas ne artige 34 da Lei nº 11488, de QUE?. para e agriculter familiar, e
preduter rural pessea fisica e para e micreempreendeder individual - MEI. nes limites preiristes da Lei
|Demplementar nº 123. de EDGE-'I.
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13 - Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) As empresas que não se enquadrem como ME ou EPP. nos termos do Artigo 3“ da Lei Complementar nª
123, de 14f12£2d0£í ou que. nessa condição, estejam inclusas em alguma das excludentes hipóteses do
parágrafo ilª da mencionada Lei Complementar:

bju às microempresas e empresas de pequeno porte interessadas que não atenderem atodas as condições e
exigências estabelecidas para este certame., ou não apresentarem os documentos nela exigidos:

c) As microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem em processo de falência.,
recuperação gudicial. concurso de credores, dissolução., liquidação, nem aqueles que tenham sido declarados
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão temporária do
direito de licitar e contratar com a administração pública estadual. nos termos do art. E?. Incisos III e IV.. da
Lei Federal nº 8.655.393 e suas alterações:

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

3.3.2 - Que não atendam as condições deste Edital e seu(s) anesoís);

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

?.34 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo ªº da Lei nº 8.666, de 1393;

?.35 - Empresas que se encontram sob o regime falimentar. As empresas em recuperação Jiudicial que
tenham seu plano de recuperação aprovado pelo juizo competente poderão participar do certame;

13.6 - Entidades empresariais que estegam reunidas em consórcio;

T.E.? - Úrganizaçães da Sociedade Civil de Interesse Público - ÚSCIP, atuando nessa condição [Acdrdão
nD ME.-IED lil-TCU-Fªlena'rio).

333.8 - CI Prefeito. o “slice-Prefeito. os Vereadores. os ocupantes de cargo em comissão ou função de
conliança. as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco-. slim ou consançuineo. ate'
o segundo grau, ou por ado-ção e os servidores e empregados públicos municipais, não poderão contratar
com o Município.. subsistindo a proibição ate' seis meses após lindas as respectivas funções. conforme
disposto no art.. 29 da lei orgânica do municipio de Eolatinaies.

T4 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sugeitarã a licitante as sanções previstas
em lei e neste Edital.

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

FE - Como condição para participação no Pregão. a licitante deverá aceitar em campo próprio do sistema
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eletrõnico. relativo às seguintes declarações:

?.6.1 - Declaro para os devidos ins legais que conheço todas as regras do edital. bem como todos os
requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

356.2 - Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são veridicas.
conforme parágrafos 4ª e 5ª do art. 26- do decreto 10.Ú2£l£2£]19.

?.õõ - Declaro para os devidos fins legais., em cumprimento ao exigido no edital. que ate' a presente
data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatõrio. ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

?.64 - Declaro para os devidos lins legais. conforme o disposto no inciso ”l.-" do art.. 2? da Lei 8565. de 21
de ;Éunho de 1993. acrescido pela Lei 3854, de 2? de outubro de 1939, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. salvo
na condição de aprendiz. a partir dos 14 (quatorze): anos.

?.65 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pecgueno porte deverá declarar, em
campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3" da LC nª 1.23.I'2t]l]õ. para fazer lius aos
beneficios previstos nessa lei.

?.? - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sugeitarã a licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.

TE - Em razão da Lei nº 13369. de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. o representante legal da
empresa participante do pregão eletrônico está ciente e registra sua manifestação livre. informada e inequívoca.
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.
classifrcação. utilização. acesso, reprodução, transmissão, distribuição-, processamento, arquivamento.
armazenamento. eliminação. avaliação ou controle da informação. modilicaçãõ comunicação. transferência.
difusão ou extração..

& - DA APRESENTAEÃÚ Dª.-ªl PRDPÚSTA E DDS DDEUMENTÚS DE HABILITACÃÚ:

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

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

8.3 - A licitante encguadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar. em campo
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proprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3“ da LC. n.."ª 1235.2006, para fazer ius aos beneficios
previstos nessa lei..

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

8.5 - As pro-postas ficarão disponiveis no sistema eletrônico.

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

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

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

3.5.1 - Apos a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviara, 1Iria chat, mensagens as
licitantes informando a data e o horario previstos para o inicio da oferta de lances.

EEI - As propostas terão validade de Eli] (noventa) dias. contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.

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

s - os ABERTURA da sessão PÚBLICA

9.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão-, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicada
no preâmbulo deste Edital. no sitio 1tirarei.portaldecompraspublicas.com.br.

3.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

9.3 - Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsavel peio onus decorrente da perda de negocios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

3.11 - O Pregoeiro Irerilicarã as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente. aquelas que não
esteiam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

ELE - Somente as licitantes com propostas classihcadas participarão dafase de lances.

3.6 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classiticadas poderão encaminhar lances sucessivos.,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
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H..? - Iª. licitante somente poderá. oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

ELE - Durante o transcurso da sessão.. as licitantes serão informadas. em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

3.8 - Em caso de empate. prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro..

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

9.11 - Durante a fase de lances. o Pregoeiro podera excluir. iustilicadamente, lance cuio valor seia
manifestamente inexeguivel.

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

9.13 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 [dez] minutos, a sessão
pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 [vinte e quatro) horas após a
comunicação expressa do fato aos participantes no sitio www.portaldecompraspubiicas.corn.hr.

3.14 - O intervalo minimo de diferença de valores entre os lances, que incidirã tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação a proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ EDU (cinco]n reais.

EHS - Sera adotado para. o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos., com prorrogaçães.

3.16 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de il] idezi minutos e, após isso. será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Últimos dois_minutos do periodo de duração
da sessão pública.

9.1? - à prorrogação automática da etapa de lances. de que trata o item anterior. será de dois minutos e
ocorrera' sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários..

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

1D - DD BEHEFÍCID ÁS MIERÚEMPRESAS E EI'II'EPRE SAS DE PEQUEND PORTE

1Ú.1 - Apos a fase de lances. se a proposta mais bem classilicada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte. e houver pro-posta de microempresa ou empresa de pegueno porte
que seia igual ou ate' 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada. proceder-sea da
seguinte forma:

1Ú.1.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classihcada poderá. no prazo de 5 (cinco";
minutos., contados do envio da mensagem automatica pelo sistema., apresentar uma Última oferta,

obrigatoriamente inferior ã proposta do primeiro colocado. situação em que, atendidas as exigências
habilitatdrias e observado o valor estimado para. a contratação. serã adjudicado em seu favor o oi::ieto
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deste Pregão“:

10.12 - Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate.. ou receber
quaisquer outros beneficios da Lei Complementar n.º' 1232006, será verificado pelos meios legais,
relativas ao último exercicio e ao exercicio corrente. caso a empresa tenha extrapolado faturamento
máximo permitido. conforme art.. 3“ da mencionada Lei Complementar.

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

10.14 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição. e sistema fará um sorteio
eletronico,. definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final
de desempate;

10.15 - A convocada que não apresentar proposta dentro de prazo de 5 (cinco) minutos. controlados pelo
Sistema. decairá do direito previsto nos artigos «tile 45 da Lei Complementar n.º' 123.32lll35: 28. Na
hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção. o procedimento licitatório prossegue
com as demais licitantes.

11 ea IIEsocIaçAo

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

11.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes..

11.3 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado gue, no prazo de ÚZÇduas) horas. envie a proposta
adequada ao Último lance efertade apos a negociação realizada. acompanhada. se for o caso. dos documentos
complementares. quando necessários a confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá apresentados..

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

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

1.2 - EIA AEEITABILIDÁDE Dri PRÚPÚSTA

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

12.2 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto á compatibilidade do preço ofertado
com o valor estimado e á compatibilidade da proposta com as especilicaçe'es técnicas do obgeto.

12.3 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura
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Municipal de Gelatina. 5u. ainda. de 53555555 fi5ica5 5u iuridica5 e5tranha5 a ele, para 5rientar 5ua deci5ãe.

12.4 - Had 5e c5n5iderará qualquer eferta de vantagem na5 previ5ta ne5te Edital. inclu5ive inanciamentde
5ub5idiad55 eu a funde perdida.

1.2.5 - Nâ5 5e admitirá pr5555ta que apre5ente val5re5 5imhdlic55. irri55—ri55 eu de val5r zere. incdmpativei5 mm
55 preç55 de mercad5. excete- (guande- 55 referirem a, materiaia e in5talaçõe5 de prdpriedade da licitante. para
55 quai5 ela. renuncie a parcela 5u at5talidade de remuneraçãe.

12.6 - Nâ5 eerãe aceitae pr55355ta5 cem val5r unitaria 5u glebal 5uperi5r a5 eetimad5 5u cem preçe5
manife5tamente inexecguiveia

lã.? - Ú5 crite'ri55 de aceitahilidade 5â5 cumulativ55. verilicand5-5e tante 5 val5r gia—bal quanta 55 val5r55
unitári55 e5timative5 da c5ntrataçã5.

12.8 - C5n5iderar-5e-a inexequivel a prdp55ta que nâd venha a ter deme—n5trada sua viabilidade per meia de
ddcumentaçãe que c5mpr5ve que 55 cu5t55 enªmlvid55 na centrataçã5 5ã5 ce-erentea cem 55 de mercade d5
5bget5 deete Pregâe

12.3 - Será de5cla55ilicada a pr5p55ta que nã5 c5rrigir 5u nãc-iu5tif1car eventuai5 falha5 ap5ntada5 pel5
Pregeeir5.

12,13 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste
Edital, será desclaaeiflcada e suieitar-ee-á as sançõee previstas neste inatrumenta convocatória e a lei.

12.11 - Se a pr55355ta nad fer aceitável., 5u 55 a licitante nae atender 55 exigência de habilitaçâe 5 Preg5eir5
examinará a prepc5ta 5ub5ecguente e a55im 5uce55ivamente. na 5rdem de cla55ihcaçã5, ate' a 5eleçã5 da
pre-meta, que melher atenda a e5te Edital.

12.12 - E5n5tatad5 5 atendimentd às exigênciae lixada5 ne5te Edital, a licitante 5era' declarada vencedera.

13 - DA GARANTIA E DA ASSISTENCIA TECNICA

13.1 - Da garantia das serviços
13.1.1 - D 5biet5 Iicitad5 di5pen5a garantia

13.2 - Da Assistencia Tecnica

13.2..1 - O 5hiet5 Iicitad5 di5pen5aA55i5tênciaTe'cnica

14 - DA APRESENTAEAÚ DAS AMÚSTRAS

14.1 - O 5tiiet5 licitad5 diepen5a a apre5entaçãe de am55tra.

15 - DA HABILITAÇAÚ

15.1 - A habilitacãd da5 licitante5 5er5i verilicada pele pregeeim e equipe de apeid. 5b5ervand5 55 decument5-5
e5peci1icad55 ne5te Edital.
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15.2 - Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados. concomitantemente com a proposta.
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, ate' a data e horário marcados para a abertura da sessão
pública.

15.2.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares. necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e Éã apresentados, a licitante será convocada a encaminhã-
los. em formato digital. via sistema. no prazo- de 24 (vinte e quatro) horas. sob pena de inabilitação.

152.2 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver duvida em relação ã integridade do
documento digital.

152.3 - Não serão aceitos documento-s de habilitação com indicação de CNPJIÚPF diferentes. salvo
aqueles legalmente permitido-s.
152.4 - Se a licitante se cadastrar como matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matria'.
e se a licitante se cadastrar como ãlial. todos os documentos deverão estar em nome da Eliel. exceto
aqueles documentos que. pela própria natureza. comprovadamente. forem emitidos somente em nome da
matriz.

152.5 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e Iilial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF-IFGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

152.6 -Tambem poderão ser consultados os sitios ohciais emissores de certidões.

15.3 - RELATIVA HABILITAÇÃO! JURIDICA

15.3..1 - Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

153.2 - Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - ElF—IELI: ato constitutivo.
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

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

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

15.3.5 - Microempreendedor Individual - I'lel': Certilicado da Condição de Ivlicroempreendedor Individual - CCMEI.
na forma da Resolução CGSII'III nº 1552009. cuga aceitação Iicarã condicionada a verificação da autenticidade no
sitio www.portaldoempreendedor.gov..br;

15.35 - Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorização para
funcionamento. conforme determina Artigo 1.133r do Código Civil Brasileiro:

15.33 - Sociedade Cooperativa“: ata de fundação e estatuto social em vigor. com a ata da assembleia que o
aprovou. devidamente arquivada na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede. bem como o registro de que trata o art. ICI? da Lei no E.?MIISTI; Inscrição no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera. com averbação no Registro onde tem sede a matriz. no caso de
ser o participante sucursal,, Iilial ou agência.
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153.8 - Ds decumentes acima deirerâe estar acempanhadds de tadas as alterações cu da censelidaçâd
respectiva:

15.4 - RELATIVÚS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a"; lnscrigâd ne CNPJ - Cadastre Iªlacienal de Pessoa Juridica;

b) lªreira de regularidade de Tributes Federais e Divida Ativa da Uniãe - Certidão Cºnjunta PGFN e
RPE;

c]; Fªrei-ra de regularidade perante a Fazenda Estadual sede da Licitante;

d) lªreira de regularidade perante a Fazenda Municipal da Sede da Licitante:

eli lªreira de regularidade perante e Funde de Garantia per Tempe de Service - FGTS.:
fj- Rre'u'a de Regularidade perante a Justiça do Trabalhe (Certidâe Negativa de Debites Trabalhistas)“;

15.4..1 - Case a licitante seia censideradd isenta des tributos federais, estaduais cu municipais relacicnades
as epietd licitatc'irid, devera cemprcwar tal csndiçãc mediante declaração das respectivas Fazendas de seu
demicilie eu sede, eu dutra eguiªralente. na farma da lei;

15.42 - Case a licitante detentera de mentir prece seia microempresa. empresa de peguene perte. eu
saciedade cesperativa enguadrada nd artigd 331 da Lei nD 11.488, de ZÚDTdeIIera apresentar tuda a
decumentacâc exigida para efeite— de cdmpreiracãc de regularidade Iiscal, mesme gue esta apresente alguma
restriçâe, sdh pena de inabilitaçãe;

154.3 - Em se tratandd de micreempresa eu empresa de pequeno porte., havende alguma restriçãd na
ccmprevaçãe de regularidade iscal e trabalhista. sera', assegurada e prazs de 5 (cincc'jl dias Úteis. pedends ser
pre—rregadd per igual periedc. para a regularizacãe da decumentacâd, a realizaçâe de pagamente eu
parcelamente de debita e a emissâd de eventuais certidões negativas eu positivas cem efeite- de certidâe
negativa.

15Á..3.1 - Ú praze para regularizaçâe Escal e trabalhista sera ccntads a partir da di'rrulgaçãc de
resultade da fase de habilitaçâd.

15.11.32 - A prerregacãe de praze- prevista pe-dera' ser cencedida. a criteria da administração pública.
guandu reguerida pela licitante. mediante apresentaçãe de gustilicatiua.

15.41.33 - A nas regularizaçãc da decumentaçâd. nd praga preªristc na ccndiçãc anterier. implicará
decadência de direita a centrataçfãe. sem prejuizc das sanções previstas neste Edital. e facultarei ae Pregoeira
cenmcar as licitantes remanescentes, na ardem de classincaçãd.

15.5 - RELATIVOS A QUALIFICAEAD ECDNÓMIED-FINANCEIRA

15.5.1 - Certidãd negativa de falência expedida pele distribuidcr da sede da pessea Euridice eu se fer a case.
certidâd da instância gudicial competente atestandd a capacidade ecenâmicc-financeira da empresa em
recuperaçâe Éudicial. emªrigência:

15.6 - As licitantes gue nas atenderem as exigências de habilitaçãa guande permitide por lei. deverâe
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apresentar documentos que supram tais exigências. como o caso da lei 1232006 e casos da lei 8.555,33.

lã.? - Realizada a habilitação, serei veriticado eventual descumprimento das vedações legais.. mediante consulta
ao: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo ConselhoNacional de Justiça - CNJ. no endereço eletrônico
:ihttpjr'tvmvcngjus.brfimprobidade_admfconsultar_requerido..php:=— e Cadastro Nacional das Empresas
lniddneas e Suspensas - (ZEIS. no endereço eletrônico l.vvvw.portaldatransparenciaçsovhríceis.

15.8 - As consultas previstas na condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresãria licitante e
também de eventual matriz ou Hlial e de seu sócio maioritário.

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

15.10 - Ú Pregoeiro poderá consultar sitios oiciais de órgãos e entidades emissores de certidões. para verificar
as condições de habilitação das licitantes.

15.11 - Documentos complementares. quando necessarios ã conirmação daqueles exigidos no Edital e gs
apresentados ate' a data e o horario estabelecidos para abertura da sessão pública. deverão. mediante
solicitação do Pregoeiro. ser enviados juntamente a proposta adequada ao ultimo lance.

15.12 - Os documentos remetidos ao sistema do portal de compras públicas poderão ser solicitados em original
ou por cópia autenticada a cgualouer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

15.13 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao setor de
Licitação da Prefeitura Municipal de Colatina, av. Angelo Giuherti, 343. bairro Esplanada.

15.14 - Sob pena. de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com
indicação do número de inscrição no CNPJ.

15.15 -Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverão ser entregues acompanhados datradução
para lingua. portuguesa. efetuada por tradutor iuramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no cartório de titulos e documentos..

15.16 - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa., também deverão ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de titulos e documentos.

15.1? - Em se tratando de lilial, os documentos de habilitação jiuridica e regularidade liscal deverão estar em
nome da lilial, exceto aqueles que. pela propria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

15 - DDS REEURSÚS:

15.1 - Declarada a vencedora. o Pregoeiro abrira praZo- de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante
poderá. de forma imediata e motivada. em campo próprio do sistema. manifestar sua intenção de recurso.

16.2 - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto a
licitante vencedora.
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16.3 - Ct Pregoeiro examinará. a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente. regeitando-a, em campo
próprio do sistema..

16.4 - A licitante cgue tiver sua intenção de recurso aceita devera' registrar as razões do recurso. em campo
próprio do sistema. no prazo de 3 (três,) dias. ficando as demais licitantes. desde logo. intimadas a apresentar
contrarrazães, também via sistema. em igual prazo. que começará a correr do término do prazo da recorrente..

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

16.5.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrara no mérito recursal. mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

16.52 - lºt falta de manifestação motivada do licitante quanto á intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

16.5 - Para efeito do disposto no ª 5“ do artigo 1119 da Lei n.IJ SEEB-“1333. tica a vista os autos franqueados aos
interessados. no setor de licitação. endereço supramencionado, na PREFEITURA l'uªlLll'ªllClFã-ªt DE GDLATINA.

115.3f - CI acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Ir - [IA REABERTURA os sessão PÚBLICA:

131 - A sessão pública poderá ser reaberta:

111.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação- de atos anteriores à realiaação da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a propria sessão pública., situação em que serão-
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
111.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante declarada
vencedora não assinar o contrato. não retirar o instrumento equivalente ou não compror-Iªar a regularieação
fiscal e trabalhista. nos termos do art. 43. ê1'ª' da LC nº 1231121305. Nessas hipoteses. serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

133 - Iª. convocação se dará por meio do sistema eletrônico [chatª. e-mail., ou, ainda, de acordo com afase do
procedimento licitato'rio.

1741 - rªt convocação feita por e-mail dar-se-ã de acordo com os dados contidos no portal de compras públicas.
sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

Is - os Adduoicscão E HomoLosacão:

15.1 - O obgeto da licitação será adãudicado a licitante declarada vencedora. por ato do Pregoeiro. caso não haga
interposição de recurso, ou pela autoridade competente: apos a regular decisão dos recursos apresentado-s.

18.25 - Apos a fase recursal. constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
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hemelegara e precedimente licitaterie.

19 - DO PREÇO:

19.1 - Os preces sae lines e irreaiustaireis.

E!) - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRE“! DE PREÇOS:

Zill] - Hemelegade e resultade da iicitacãe, terá 0 adjudicatária a praxe 05 [cinco) dias úteis,
contados a partir da data subsequente de sua cenvecacãe, para assinar a Ata de Registre de Preces,
cujo prazo de validade encentra-s'e nela fixada, sob pena de decair de direito a centratacãe, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

20.2 - Alternativamente a cenªrecacâe para cemparecer perante e drgãe eu entidade para a assinatura da Ata de
Registre de Preces. a Administracãe pedera encaminha-la para assinatura, mediante cerrespendência pestal
cem avise de recebimente (AR) eu meie eletrônica—, para que seia assinada e deªrelsida ne praze de EIS (cince)
dias úteis. a centar da data de seu recebimente..

ZEIS - CI praze estabelecide ne subitem anterier para assinatura da Ata de Registre de Preces pedera ser
prerregade uma Única vez. per igual periede., guande selicitade pelatsi licitanteísi ªrencederalísi. durante e seu
transcurse, e desde que devidamente aceite.

Edel - Serãe fermaliaadas tantas Atas de Ftegistre de Preces quente necessárias para e registre de tedes es
itens censtantes ne Terme de Referência., cem a indicacãe da licitante vencedera, a descricãe de(s) itemlíns).
as respectivas quantidades, preces registrades e demais cendice'es.

EEUU - Sera incluide na ata. seis a tºe-reta de anexe. e registre das licitantes que aceitarem cetar es pens
eu services cem preces iguais aes da licitante iIrencedera na sequência da classilicacãe de certame.
excluide e percentual referente a margem de preferência, quande e ebjêete nae atender aes reguisites
previstes ne art. 3" da Lei nº 3.665, de 1993.

20.5 - Na assinatura de centrate eu da ata de registre de preces, será exigida a cemprevacâ'e das cendicdes de
habilitacãe censignadas ne edital. gue de'i'erâe ser mantidas pele licitante durante avigencia de centrate eu da
ata de registre de preces..

20.6 - Na hipótese de evenceder da licitacãe nae cempreirar as cendicdes de habilitacâe censignadas ne edital
eu se recusar a assinar e centrate eu a ata de registre de preces. eutre licitante pedera ser cenvecade,
respeitada a erdem de classiticacâe, para, após a cemprevacãe des requisites para habilitacãe, analisada a
prepesta e eventuais decumentes cemplementares e. feita a negeciacae, assinar e centrate eu a ata de registre
de preces. sem preiuize da aplicacãe das sanções de que trata e art.. 49 de decrete 1032313015.

21 - DO RECEBIMENTO. AEEITAEAD E PAGAMENTO DD DBJETD:

21.1 - Os criteries de recehimente. aceitacãe de eisiete e a ferma de pagamente estãe previstes ne Terme de
Referencia - Anexa I deste edital,
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22 - DAS DBRIGA ÚES DA EÚNTRATANTE E DA CDNTRATADA E DA FISCALIZA AD:

22.1 - Quanto as obrigações da CÚMTRATANTE e da CÚNTRATADA e a forma de acompanhamento e
liscalização são as estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I deste edital.

23 - DAS PENALIDADES E SANEDES:

23.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520. de 2002. a licitantefadâudicataria gue:

23.1.1 - não assinar a ata. quando convocado. dentro do prazo de Iralidade da proposta
23.12 - não aceitaríretirar a nota de empenho dentro do prazo;

23.1.3 - apresentar documentaçãof'declaração falsa“;

23.14 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.15 - enseãar o retardamento da execução do obieto;
23.1.0 - não mantiver a proposta.;
23.1? - cometer fraude fiscal:

2.3.1.0 - comportar-se de modo inidõneo:

23.2 - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva., em pregão para
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido-. iniustiõcadamente.

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

23.4 - A licitantefadjíudicata'ria que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior Hoara
suieito. sem preguizo da responsabilidade civil e criminal. as seguintes sanções:

23.4.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem preguizos
signilicativos para a Contratante“;
23.42 - Multa de 05% tmeio por centoà, por dia de atraso na entrega do obgeto ou parte dele.
calculada sobre o respectivo valor. respeitado o limite de 20% (vinte por cento): e observado o valor
minimo de R$ 5000;
23.43 - Multa de 20% [vinte por cento]. aplicada sobre o valor total da obrigação. pela não
aceitação da nota de empenho dentro do prazo de ".s'EIllElHElE da. presente Ata; ou pela não entrega.
dois? bemfns); ainda, pela não assinatura, no prazo estabelecido. da Ata de Registro de Preços
efou do instrumento contratual, se houver“; ou pela não prestação da assistência técnica ou pela
sua prestação em desacordo com as condições aªrençadas, quando for o caso:
23.44 - Multa de 10% (de?: por cento). a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item ou
parte do item entregue com defeito e_."ou fora das especilicações exigidas,, a qual sera descontada
do valor relativo a próxima fatura a ser paga. Quando aplicada no último mês do fornecimento. serei
descontada da garantia. se houver, caso esta tenha sido prestada mediante caução em dinheiro;
se efetivada em outras modalidades. poderá ser retida do último pagamento devido;
2.3.4.5 - Multa de 30 % (trinta. por cento]! sobre o valor dotitulo. em caso de protesto indevido-;
234.0 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão. entidade ou unidade
administrativa. pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo praao de até
dois anos“;
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23.47 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate' que seis promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos preiuizos causados;

23.5 - Tambem Iicam sujeitas às penalidades do art. E?. III e IV da Lei nº 8.566, de 1993, as empresas e os
prolfssionais gue:

235.1 - Tenham sofrido condenação delinitiva por praticar. por meio dolo-sos. fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

23.52 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os obietivos da. licitação;
235.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilicitos praticados.

23.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-ã em processo administrativo que
assegurará o contraditorio e a ampla defesa a. Contratada. observando-se o procedimento previsto na Lei n'ª
8.656, de 1993. e subsidiariamente a Lei n" 3384. de 1999.

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

23.8 - Se houverfornecimento de bens. comprovadamente. falsificados e;“ou de origem ilI'cita. ofato sera oficiado
ao Ministério Público.. para promoção de ação penal pública. nos termos do artigo 100. da Lei n'ª EIEIEIEISLE. sem
preâui'zo da aplicação das penalidades cabíveis.

24 - DDS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO ACI EDITAL

24.1 - Ate” 3 (três; dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.. gualguer pessoa. física ou
Euridice. poderã impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada em campo próprio do
sistema eletrônico do portal de compras públicas.

24.2 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor tecnico competente, decidirá. sobre a impugnação no prazo de 2 [dois]:
dias úteis. contado da data de recebimento da impugnação.

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

24.4 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro ate' 3 [três) dias Úteis antes da data
Hxada para abertura da sessão pública, em campo próprio do sistema eletrônico do portal de compras públicas.

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

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

24.3 - A concessão de efeito suspensivo ã impugnação e' medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro. nos autos do processo de licitação.
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24.8 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por gualguer interessado.

25 - [IAS DISPÚSIEÚES GERAIS

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

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

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

25.11» - Jiª-“Is normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde gue não comprometam o interesse da Administração, o principio da isonomia. a
hnalidade e a segurança da. contratação.

25.5 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será. em nenhum caso, responsável por esses custos. independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.

25.6 - Ú desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante. desde
que seia possível o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse público.

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

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

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

25.16 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em gualguer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a. esclarecer ou completar a instrução do processo. vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos gue deveriam ter sido apresentados para Hns de classiicação e habilitação.

25.11 - No gulgamento das propostas e na fase de habilitação-, o Pregoeiro poderã sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade Euridica... mediante despacho
fundamentado., registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e elicãcia para Hns de
classilicação e habilitação.

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

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

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

25.15 - Este Pregão poderá ter a data de abertura cla sessão pública transferida por conveniência cla
PREFEITUFU—“I MUNICIPAL DE COLATINA, sem preguizo do disposto no art. Al. inciso “Irª. da Lei n.“ 10.5.ÉÚI'ZÚI'JÉ.

25.15 - O Edital está. disponibilizado. na integra. no endereço eletrônico
Hip—sims“? portaldeoompraspoblisas. com. br e altos.",ztªbafnel. colar-Ina. es. gos. Stiff.

25.1? - às informações complementares inerentes a este Pregão deverão ser solicitadas anteriormente a data
lixada para a abertura. da sessão pública, via internet, através do endereço eletrônico
Iicitacoes.colatinalªgmaiLCDIn, ou através do telefone (2?) MTT-TESE. em dias Úteis. no horario de ÚTh as
16h.

25.18 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma. plena. independentemente de transcrição“:
25.131 -Anexo I - Termo de Referência;
25.132 - Anexo II - Proposta de Preço:
25.183 - Anexo III - Planilha Orçamentária:
25.18Á - Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços:

Colatina - ES. 11 de Éaneiro de 2023.

Michel Elertolo

Secretaria. Municipal de Assistência Social
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ANEXO I

1 - ÚBJETÚ:

1.1 - O presente Termo e' documento integrante de processo deiiagrado para instauração de procedimento
licitatório, cugo objeto e a formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Urnas
Iªvlortua'rias, para atender a demanda de serviços assistenciais. atraves da Secretaria Municipal de Assistência
Social.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - Esta aquisição se faz necessária, tendo em vista que a demanda de atendimentos de serviços
assistenciais cle auxilio de pessoas em situação de vulnerabilidade social, aumentou para situacães de
tamanhos maiores e excepcionais, prestados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. O critério
de julgamento deverá ser por itens.

3 - ENTREGA E ERITÉRIÚS [IE AEEITAEAD DD! ÚBJETD:

3.1 - Os produtos licitados deverão ser entregues. deforma parcelada. no Almoxarifado Central do Municipio de
Colatina. situado na Avenida Champagnat, s.!n, Elairro Marista, Colatina-EE, de segunda a sexta-feira, das UBI]
às 15h.

3.2 - Ú prazo de entrega será de EEI Ivinte) dias ininterruptos, contados a partir da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento, & ser expedida pelo Almoxarifado.

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

3.41) - Os materiais deverão ser entregues em embalagem original, sem avarias, devidamente lacrados, devendo
ser identilicados com informações precisas. corretas.. claras. em lingua, portuguesa sobre suas caracteristicas.
guais seiam: qualidade. quantidade. composição. garantia, prazo de validade, origem. entre outros.

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

3.5.1 - Proinsoriamente, no ato do recebimento dos materiais;

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

3.6 - Anos e recebimento provisório-, será efetuado o recebimento cleiinitivo dos materiais.

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

3.8 - Todas as despesas com transporte. carregamento e descarregamento dos materiais serei por conta da
empresavencedora.
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3.9 - F'ªer ecasiãe da entrega. case seia detectade gue es materiais nâe atendam as especilicações tecnicas de
ebgete Iicitade eu as amestras apresentadas e aprevadas, pedera a Administraçâe regeitá-Ies, integralmente eu
em parte. ebrigande-se a empresa Irencedera a preiifidenciar a substituiçâe dagueles nâe aceites ne prazer de
1D Idea) dias úteis. 0 transperte e carregamente des materiais nae aceites. será de respensabilidade da
licitante..

3.10 - Semente sera aceite pele Almexarifade. as entregas integrais de acerde cem e guantitative tetal e
especiõcações censtantes das Auterizações de Fernecimente. sel: pena de sefrer as sanções previstas neste
instrumente.

3.11 - As entregas parciais serâe reieitadas e õcarâe dispeniveis para retirada pela empresa vencedera, seta
pena de sefrer as sanções previstas neste instrumente.

3.12 - Tedas as despesas de recelhimente e transperte licara' a carge da empresa Irencedera.

4 - ÚBRIGACÓES DA EÚNTRATANTE:

4.1 - Sãe obrigações da CONTRATANTE:

4.1.1 - Receber e ebãete ne preze e cendições estabelecidas ne Edital e seus anexes:
4.1.2 - 1lJeriõcar minuciesamente. ne praze til—cade. a cenfermidade des bens recebides
previseriamente cem as especiõcações censtantes de Edital e da prepesta. para line de aceitaçãe
e recebimente deõnitive;

4.1.3 - Gemunicar a GÚNTRATADA. per escrite.. sehre imperfeições. falhas eu irregularidades
verilicadas ne ebgete fernecide, para gue sega substituide. reparade eu cerrigide;

4.1.4 - Acempanhar e tiscalizar e cumprimente das ebrigações da CONTRATADA. atraves de
cemissãefsemider especialmente designade:
4.1.5 - Efetuar e pagamente a GDNTRATADA ne valer cerrespendente ae fernecimente de ebgete,
ne praze e ferma estabelecides ne Edital e seus anexes:
4.1.5 - A Administraçãe nãe respendera per guaisguer cempremisses assumides pela
|SIZIINTRATAIIJIA cem terceires. ainda que Innculades a execuçãe de presente Terme de Centrate.
bem ceme per gualguer dane causade a terceires em decerrência de ate da CONTRATADA. de
seus empregades. prepestes eu superdinades.
4.1.T - Prestar tedas as infermações e es esclarecimentes gue venham a ser selicitades pela
empresavencedera;
4.1.8 - Reêeitar ne tede eu em parte e ebgete entregue em desacerde cem as especiõcações de
ebgete Iicitade;

4.1 E - Aplicar as sanções administrativas, guande se õzerem necessarias;

5 - DERIGACÓES DA EDNTRATADA:

5.1 - A CGNTRATADA deº-re cumprir teclas as ebrigações censtantes ne Edital. seus anexes e sua prepesta,
assuminde ceme exclusivamente seus es risces e as despesas decerrentes da bea e perfeita execuçâe de
ebiete e, ainda:

5.1.1 - Efetuar a entrega de epâete em perfeitas cendições., cenferme especilicações, prece e Ie-cal
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constantes ne Edital e seus anexes. acempanhade da respectiva neta liscal. na qual censtarãe as
indicações referentes a.: marca, fabricante, medele, precedência e praa'e de garantia eurralidade:

5.1.2 - Respensapilizar-se peles ªn'cies e dane—s decerrentes de ebgete. de acerde cem es artiges
12, 13 e 18 a 25. de Cddige de Defesa de Censumider (Lei nº ELITE. de 1550):

5.1.3 - Substituir. reparar eu cerrigir. as suas expensas. ne praze Iixade neste Terme de
Referência., e ebiete cem avarias eu defeites;

5.1 .11 - Gemunicar a CÚNTRÃTANTE.. ne preze máxime de 24 (vinte e quatre) heras que antecede
a data da entrega.. es meteres que impessibilitem e cumprimente de praze preªriste—. cem a devida
cempretracâe;

5.1.5 - Manter, durante teda a execuçâe de centrate, em cempatihilidade cem as e-brigacões
assumidas. tedas as cendições de habilitaçãe e qualilicaçâe exigidas na licitaçãe:
5.1 .5 - Indicar prepeste para representa-la durante a execuçãe de centrate.

5.1? - ªssumir a. respensabilidade peles encarges tiscais. cemerciais e previdenciáries
resultantes de fernecimente;
5.1 E - Sugeitar-se a ampla e irrestrita tiscalizaçãe per parte de lªIIlunicI'pie- para ace—mpanhamente
de fernecimente de ebiete. A existência da liscalizacãe de mede algum diminui eu atenua a
respe-nsabilidade da empresa;
5.1.5 - Eelecar a dispesiçãe de lª.-rlunicipie de Gelatina tedes es meies necessaries a cempreeaçãe
da. qualidade de ebgete efertade, permitinde a ªrerilícacãe de sua cenfermidade cem as
especilicace'es descritas neste Terme de Referencia;
5.1.1II] - A centratada nâe pedera' ceder eu transferir para terceires. per qualquer ferma. nem
mesmu parcialmente, e ehiete da licitacâe.

E - DD PAGAMENTÚ:

5.1 - CI pagamente sera. realizade de acerde cem e service, mediante a apresentaçâe pela ÇÚNTRATÉDA. da
Neta Fiscal., ae Municipie de EelatinafFunde Municipal de Gelatina. acempanhada des decumentes de
regularidade Escal exigides para a habilitacâe ne precedimente licitatórie. a saber:

5.1.1 - Certidâe Negativa eu Certidâe Pesitivra cem Efeite Negativa. de debites relatives a Tributes
Federais e a Dívida Fativa da Uniâe uniticande as Eentripuicões Previdenciárias;

5.1.2 - Certiftcade de Regularidade perante e Funde de Garantia per Temps de Service - FGTS;

5.1.3 - Certidâ'e Negativa eu Certidâ'e Pe-sitiira cem Efeite Negativa. de debites perante a FaZenda
Estadual - Estade Sede da Empresa;
6.14 - Certidâe Negativa eu Certidâe- Pesitiva cem Efeite Negativa, de debites perante a Faa'enda
Municipal - Municipie Sede da Empresa“;

5.1.5 - Certidãe Negativa eu Gertidâe Flesitiª-ra cem Efeite Negativa. de de'bites perante a Justiça de
Trabalhe-:

5.1.6 - Cempretracãe da lnscriçãe ne CNPJ:
5.1.3" - Certidâe Negativa de débitos (CND? Municipal, perante a Fazenda Pública de Municipie de
Gelatina.

5.2 - A Nota Fiscal e es demais decumentes emitidos pela EÚNTRATADA serão atestades pele
responsavel pelo recebimento de objeto “citado e serão encaminhados para processamento e
pagamento no prazer de 31) (trinta) dias ininterruptas após a respectiva apresentação.
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5.3 - Os pagamentos somente serão realizados atraves de Ordem Bancária. ficando a CÚNTRATADA obrigada
a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Elancaria para emissão da respectiva Ordem Elancãria.

6.4 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
Escala/”trabalhistas, serã solicitada a CONTRATADA providências para retificação. ficando estabelecido que o
prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.

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

6.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto gue modifique as informações
registradas no certame. deverá ser comunicado ao Municipio de Colatina. mediante documentação própria. para
apreciação da autoridade competente..

E.? - O Municipio de Colatina podera deduair do pagamento importâncias que a qualquer titulo- lhe forem devidos
pela CÚNTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

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

EEI - Os preços propostos são lixos e irreaiustãveis.

5.10 - Nenhum pagamento será efetuado a empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
linanceira. emvirtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.11 -Não haverá. sob hipótese alguma., pagamento antecipado..

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

7 - [IA suecoIITeArAcAo:

Tl - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

&“ - DA GARANTIA:

8.1 - D obfçeto licitado dispensa garantia.

9 - DA FISCALIZAÇÃÚ:

El_ªl - A execução do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pela servidora Isabelli-,r Cristina Silva.
designada pela Secretaria responsavel. nos termos do art.. EJ. da Lei 8566993.

9.2 - Caberá a fiscalização atestar os serviços gue forem efetivamente executados e aprovados.

3.3 - A liscaliaação de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros.. por gualguer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vI'cios
redibitcirios, e, na ocorrência desta: não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes
e prepostos. de conformidade com o art. Tt] da Lei nº 8.556. de 1333.
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Emir - O representante da Administração anotara em registro pro-prio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato. indicando dia, mês e ano, tem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a. autoridade competente para as providências cabíveis.

1D - DAS PENALIDADES E. SANCIDES:

10.1 - Ficara' impedido de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Colatina pelo prazo de ate' cinco
anos, sem preguiz'o das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. garantido
o direito a ampla defesa. o licitante gue. convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

l - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços::
ll - não entregar a documentação exigida no edital.:
lll - apresentar documentação falsa;
III.-"” - causar o atraso na. execução do obgeto:
“'e'” - não mantiver a proposta;
“vªl - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
|K - declarar informações falsas: e
)( - cometer fraude fiscal..

10.2 - A Contratada gue cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficara suieita. sem
preguizo da responsabilidade civil e criminal. as seguintes sanções:

102.1 - Advertência por faltas leves. assim entendidas aguelas gue não acarretem pregulzos signihcativos
para a Contratante;
“1.2.2 - Multa de UFF-: (meio por centoà. por dia de atraso na entrega do objeto ou parte dele. calculada
sobre o respectivo valor. respeitado o limite de 20% (vinte por cento) e observado o valor minimo de R$
SOBE];

102.3 - Multa de Ellªlf: [vinte por cento? aplicada sobre o valor total da obrigação, pela não aceitação da
nota de empenho dentro do prazo de validade da presente Ata.; ou pela não entrega do(s) bemfns); ainda,
pela não assinatura. no prazo estabelecido. da Ata de Registro de Preços efou do instrumento
contratual. se houver; ou pela não prestação da assistência técnica ou pela sua prestação em desacordo
com as condições avençadas. quando for o caso:
10.24 - Multa de 10% (dez por cento). a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item ou parte do
item entregue com defeito eI'ou fora das especihcaçães exigidas, a. qual sera descontada do valor relativo
a próxima fatura a ser paga. Quando aplicada no último mês do fornecimento. sera" descontada da
garantia, se houver. caso esta tenha sido prestada mediante caução em dinheiro; se efetivada em outras
modalidades. podera ser retida do ultimo pagamento devido;
102.25 - Multa de 30 % (trinta por cento]- sobre o valor do titulo. em caso de protesto indevido;
102.6 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,. pelo prazo de até dois
anos:
10.23 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate' que seia promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade., que serei concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos preguizos causados;

10.3 Jambem ficam suieitas as penalidades do art. E?. III e I'vr da Lei n'ª 8.656. de 1993. as empresas e os
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prºfissiºnais gue:

10.3.1 - Tenham sºfridº cºndenaçãº dehnitiva pºr praticar. pºr meiº dºlºsºs. fraude hscal nº
recºlhimentº de quaisquer tributºs;
10.32 - Tenham praticadº atºs ilícitºs visandº a frustrar ºs ºbietivºs da licitaçãº;
113.33 - Demºnstrem nãº pºssuir idºneidade para cºntratar cºm a Administraçãº em virtude de atºs
ilI'citºs praticadºs.

10.4 - A aplicaçãº de qualquer das penalidades previstas realizar-sea em prºcessº administrativº que
assegurará. º cºntraditóriº e a ampla defesa a Cºntratada. ºbservandº-se º prºcedimentº previstº na Lei nº
8.656, de 1393. e subsidiariamente a Lei nº B.?Btl, de 1999.

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

llZIEI - Se hºuver fºrnecimentº de bens., cºmprºvadamente, falsihcadºs e.."ºu de ºrigem ilicita, º fatº serã ºhciadº
aº Ministériº Públicº. para prºmºçãº de açãº penal pública.. nºs termºs dº artigº 100. da Lei nº 856533. sem
preiuizº da aplicaçãº das penalidades cabíveis.

11 - [IIA UIGÉNCIA:

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

MUDELÚ DE PRÚPDSTA COMERCIAL

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

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

Vanr teme: R$
TOTAL PDF! EKTEH SD:

DATA:

CARIMBO E ASSINATURA DA PROPONENTE
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PLANILHA ÚRGIHIHENTÃRIFI

Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00001 00058671 URNA MORTUARIA TAMANHO ADULTO

SUPER GRANDE (SG) urna mortuária tamanho
adulto super grande, modelo sextavado sem
visor, contendo no mínimo as seguintes
especificações: fundo mdf de 6mm laterais da
caixa confeccionada em mdf de 15mm e
laterais de tampa confeccionadas em mdf de
O9mm laterais da caixa e tampa pirografadas,
tampo em chapa de madeira prensada de
3mm silk screen dourado, com seis alças fixas
pigmentadas, forrada internamente em papel
branco, babado em material biodegradável
branco, travesseiro solto, acabamento
externo na cor cerejeira, mogno ou marfim
com verniz, medidas
internas:2,00x0,70x0,42m.

UN 30 890,00 26.700,00

00002 00002 00058672 URNA MORTUARIA TAMANHO ADULTO

EXTRA GRANDE (EG) urna mortuária tamanho
adulto extra grande, modelo sextavado sem
visor, fundo mdf de 6mm laterais da caixa
confeccionada em mdf de 15mm e laterais de
tampa confeccionadas em mdf de O9mm
laterais da caixa e tampa pirografadas,
tampo em chapa de madeira prensada de
3mm silk screen dourado, com seis alças fixas
pigmentadas, forrada internamente em papel
branco, babado em material biodegradável
branco, travesseiro solto, acabamento
externo na cor cerejeira, mogno ou marfim
com verniz, medidas internas:
2,13x0,85x0,48m.

UN 30 850,00 25.500,00

00003 00003 00058673 URNA MORTUARIA TAMANHO ADULTO

GRANDE (G) urna mortuária tamanho adulto
grande, modelo sextavado sem visor, fundo
mdf de 6mm laterais da caixa confeccionada

em mdf de 15mm e laterais de tampa
confeccionadas em mdf de O9mm laterais da

caixa e tampa pirografadas, tampo em chapa
de madeira prensada de 3mm silk screen
dourado, com seis alças fixas pigmentadas,
forrada internamente em papel branco,
babado em material biodegradável branco,
travesseiro solto, acabamento externo na
cor cerejeira, mogno ou marfim com verniz,
medidas internas: 1,95x0,65x0,37m.

UN 100 380,00 38.000,00
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ANEXO IV

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE .XXKKXXXXKK

N .ªº—IZEIES

Código de ldentiicação- CidadES: ÉÚÉEUIBEÚTÚÚÚÚIUZDÚÚI

O MUNICÍPIO DE COLATINA, pessoa iuridica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nª
E?.IEEÍZHJÚÚÚI-Tá, com sede na av. Angelo Giuperti, 343, pairro Esplanada, ColatinafES, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. João Guerino Balestrassi, brasileiro. casado. Engenheiro,
portador do CPF: álSGTEÉÁAIT-IEJI, residente nesta Cidade., doravante denominado CONTRATANTE,
considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 032323, instaurado soh o
Sistema de Registro de Preços, devidamente homologado pela autoridade competente em xxixxxw'ãúãí
conforme Processo nº ZTEEEFZDZÉ, RE SOLVE registrar os preços da empresa , inscrita noCNPJ sob o n'ª , com sede na RuaiAv. , nº Bairro-

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

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

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

1 - DO OBJETO:

1.1 - A presente Ata tem por ohieto formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de Urnas Mortuarias, para atender a demanda de serviços assistenciais, atraves da Secretaria Municipal de
Assistência Social.

2 - DOS PREÇOS. ESPECIFICACOES E OUANTITATIVOS:

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

Fornecedor [razão social, CNPJI'MF, endereço, contatos, representante]
Item do TIR Especificação IIIrIarca #e exígfd'al no edital) IModªeIo [se exigido no
edita!) Unid. Quant. 1'II'aIIor Un. Prazo de garantia ou val'r'dade

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

3 - DOS ORGAOISI PARTICIPANTEISI:

3,1. O Orgão Gerenciador da (s; Ata (s]: de Registro de Preços oriunda (sf! deste processo licitatório sera a
Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), nos moldes do a.rtigo 2ª, inciso III, do Decreto Municipal n..
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13.555.-"21]1Ú.

3.2. D (s) Úrgãe (es) Participante (si; da (s) Ata (si de Registre de Preces eriunda (s) deste precesse licitatórie
sera a Secretaria Municipal de Assistência Secial e Secretaria Municipal de (neme da secretaria requisitante),
nes termes de artige 2ª. incise lªt.-“.. de Decrete Municipal n. 1335532015

3.2.1. Qualquer Órgâp eu Entidade da Administracâe Pública Municipal nâe Participante deste Pregãe
pedera reguerer ae Drgãe Gerenciader a utilizacãe des preces registrades. na cendicãe de ""carena'".
cenferme inteligência de artige 2", incise'v', de Decrete Municipal n. 1355532010.

4 - DA 1IIII'ALIDªAEIE DA ATA:

4.1 - A validade da Ata de Registre de Preces será de 12 (de-ze) meses. centades a partir da data da sua
publicacãe. nãe pedende ser prerregada.

5 - DA REVISAD E CANCELAMENTO:

5.1 - AAdministracãe realizará pesguisa de mercade periedicamente, em intervales nae superieres a 180 tcente
e eitenta) dias. a Em de verincar a. vantaiesidade des preces registrades nesta Ata.

52. - Os preces registrades pederâe ser revistes em decerrência de eventual reducâe des preces praticades ne
mercade eu de fate gue eleve e custe de epgete registrade. cabende a Administracâe premever as negeciacees
jÉunte aetsâ ferneceder[es3|.

5.3 - (Juande e prece registrade ternar-se superier ae prece praticade ne mercade per metive superveniente, a
Administracãe cenvecarsi e(s) fernecedertesll para negeciaríem]: a reducãe des preces aes valeres praticades
pele mercade.

5.4 - O ferneceder gue nâe aceitar reduzir seu prece ae valer praticade pele mercade sera Iiberade de
cempremisse assumide. sem aplicacãe de penalidade.

5.4.1 - A erdem de classilicacâe des fernecederes gue aceitarem reduzir seus preces aes valeres
de mercade ebservarsi. a classiticacâe eriginal.

5.5 - Quande e prece de mercade ternar-se superier aes preces registrades e eferneceder nãe puder cumprir e
cempremisse. e drgãe gerenciader pedera':

551 - liberar e ferneceder de cempremisse assumide. case a cemunicacãe ecerra antes de
pedide de fernecimente. e sem aplicacãe da penalidade se cenlirmada averacidade des metives e
cemprevantes apresentades; e
5.52 - cenvecar es demais fernecederes para assegurar igual epertunidade de negeciacâe.

5.5 - l—lâe havende exite nas negeciacões. e ergãe gerenciader devera preceder a revegacãe desta ata de
registre de preces, adetande as medidas cabíveis para ebtencâe da centratacãe mais vantaiesa.

5? - D registre de ferneceder sera cancelade guande':

5.3.1 - descumprir as cendicões da ata de registre de preces;
53.2 - nae retirar a neta de empenhe eu instrumente equivalente ne praze estabelecide pela
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Ad ministrac ao. sem jiustiticativa aceitável;

5.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipótese deste se tornar superior agueles
praticados no mercado“: ou

53.4 - sofrer sanção administrativa cugo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo.
alcançando o orgão gerenciador e orgâoiísfi participante(s').

5.8 - O cancelamento de registros de preços nas hipóteses previstas nos itens 5.351, 53.2 e 53.41 sera'
formaliZado por despacho do orgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.5 - Ú cancelamento do registro de preços poderá. ocorrer por fato superveniente. decorrente de caso fortuito ou
força maior, gue pregudigue o cumprimento da ata. devidamente comprovados e justiticados:

5.5.1 - por razão de interesse público; ou

5.5.2 - a pedido do fornecedor.

Ei - DAS CDNDIEÚES GERAIS:

5.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-
se definidos no Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.

5.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos Hxados nesta ata de registro de preços., inclusive o
acréscimo de que trata o % 1D do art. 55 da Lei nº 8.555.553.

6.3 - FI ata de realização da sessão pública do pregão. contendo a relação dos licitantes gue aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. sera anexada a EStE..âtEl de Registro
de Preços. nos termos do Decreto Municipal n. 053. deEÚÚS.

Para Iirmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada. em 02 [duas) vias de igual teor.
que. depois de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes e encamr'olrada copia aos demais órgãos
participantes (se lrooverj.

ÇÚLATINFI - ES. de de 20.23.

MUNICÍPIO DE CÚLATINA REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATÃNTE GONTRÁTADA

TESTEMUNHÁS:
1 _

2 _
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