ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

Edital
Pregão Presencial nº 038/2021

Pregão Presencial nº 038/2021

OO
MUNICÍPIO
jurídica de direito público
nº
MUNICÍPIODE
DECOLATINA/ES
COLATINA/ES -- PMC,
PMC, pessoa
pessoa jurídica
público interno,
interno, inscrito
inscritono
noCNPJ
CNPJ sob
sob oo nº
27.165.729/0001-74,
com
Ângelo Giuberti,
Giuberti,343,
343,Bairro
BairroEsplanada,
Esplanada,
Colatina
- ES,
27.165.729/0001-74,
comsede
sedena
na Avenida
Avenida Ângelo
Colatina
- ES,
tornatorna
púpúblico
querealizará
realizaráPregão
Pregão
Presencial,
o Sistema
de Registro
Preços,
locação de
blico que
Presencial,
sob osob
Sistema
de Registro
de Preços,de
para
locaçãopara
de equipamentos
equipamentos
de
sonorização,
iluminação,
banheiro
químico,
palco,
tenda,
cadeira,
mesa
e demais
de sonorização, iluminação, banheiro químico, palco, tenda, cadeira, mesa e demais infraestruturas,
com
infraestruturas,
com
de materiais
mão de obra
e todosconforme
materiais
necessários,
conforme 9715/2021
processos
fornecimento de
mãofornecimento
de obra e todos
necessários,
processos
n.º 9637/2021,
n.ºe 9637/2021,
9715/2021 e autorizado
9717/2021,pela
devidamente
autorizado pela
autoridade
competente.
O Pregão
9717/2021, devidamente
autoridade competente.
O Pregão
Presencial
será realizado
pelo
Presencial
realizadode
pelo
Pregoeiro
do Município
de Colatina,
designado
nº 003/2021,
Pregoeiroserá
do Município
Colatina,
designado
pela Portaria
nº 003/2021,
regidopela
pelaPortaria
Lei no 10.520/2002,
regido
pela Lei no 10.520/2002,
Lei Complementar
nº 123/2006,
Lei Complementar
LeieMunicipal
Lei Complementar
nº 123/2006,
Lei Complementar
nº 147/2014,
Lei Municipal nº
nº147/2014,
4.976/2004
pela Lei
o 8.666/1993, e suas alterações e demais normas pertinentes.
nº Federal
4.976/2004
e
pela
Lei
Federal
n
no 8.666/1993, e suas alterações e demais normas pertinentes.
1 -1DO
OBJETO:
- DO
OBJETO:
1.11.1
- O- objeto
da da
presente
licitação
é aéformalização
de de
registro
de preços
para
locação
de de
equipamentos
de
O objeto
presente
licitação
a formalização
registro
de preços
para
locação
equipamentos
sonorização,
iluminação,
banheiro
químico,
palco,
tenda,
cadeira,
com
de sonorização,
iluminação,
banheiro
químico,
palco,
tenda,
cadeira,mesa
mesaee demais
demais infraestruturas,
infraestruturas, com
fornecimento
dede
mão
da
fornecimento
mãodedeobra
obrae etodos
todosmateriais
materiaisnecessários,
necessários,indispensáveis
indispensáveis àà realização
realização dos
dos Eventos
Eventos da
Administração
Municipal,
envolvendo
todas
as
Secretarias,
no
decorrer
do
ano
de
2021/2022,
através
da
Administração Municipal, envolvendo todas as Secretarias, no decorrer do ano de 2021/2022, através da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
1.2 - As especificações e as condições para contratação do objeto desta licitação, são as constantes neste
1.2 e- seus
As especificações
e as condições para contratação do objeto desta licitação, são as constantes neste
edital
anexos.
edital e seus anexos.
2 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:
2 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:
2.1 - Os Lotes, as descrições, dos itens e os quantitativos estimados obedecerá ao disposto no Anexo I.
2.1 - Os Lotes, as descrições, dos itens e os quantitativos estimados obedecerá ao disposto no Anexo I.
2.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles
2.2 - Aadvir,
existência
de preços
registrados
não obrigará
a Administração
a firmar direta
contratações
deles
poderão
facultada
a realização
de licitação
específica
ou a contratação
para a que
aquisição
poderão nas
advir,
facultada
a realização
de licitação
específicamediante
ou a contratação
diretaassegurando-se
para a aquisição
pretendida
hipóteses
previstas
na Lei Federal
nº. 8.666/93,
fundamentação,
ao
pretendidadonas
hipóteses
previstasde
naprestação
Lei Federal
nº.
8.666/93,
beneficiário
registro
a preferência
dos
serviços
em mediante
igualdade fundamentação,
de condições. assegurando-se
ao beneficiário do registro a preferência de prestação dos serviços em igualdade de condições.
3 - DA ABERTURA DA SESSÃO:
3 - DA ABERTURA DA SESSÃO:
3.1 - As 08 horas do dia 20 de julho de 2021, será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da
3.1 - As 08 horas
do dia 20 nº
de02,
julho
2021,
aberta
à sessão
pelo na
Pregoeiro
sala deGiuberti,
reuniões343,
da
Coordenadoria
de Licitações,
no de
térreo
doserá
edifício
sede,
localizada
AvenidanaÂngelo
Bairro
Esplanada,deColatina
- ES,
a realização
do Credenciamento
e após,
recebimento
envelopes
Coordenadoria
Licitações,
nºpara,
02, no
térreo do edifício
sede, localizada
na Avenida
Ângelodos
Giuberti,
343,
"Proposta
de Preços"Colatina
e "Habilitação".
Bairro Esplanada,
- ES, para, a realização do Credenciamento e após, recebimento dos envelopes
"Proposta de Preços" e "Habilitação".
3.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidas novas proponentes.
3.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidas novas proponentes.
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos
órgãos
Administração
Indireta que
aderirem
à contratação
e serãoorçamentárias
especificadasdos
ao
4.1 - eAsentidades
despesasda
inerentes
a este Direta
Pregãoe correrão
à conta
das respectivas
dotações
tempo
da
ordem
de
emissão
de
serviço.
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao
tempo da ordem de emissão de serviço.
5 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:
5 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:
5.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que desenvolvam as
5.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades
pertinentes ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e seus
anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.
5.2 - Não será permitida a participação nesta licitação, de empresas que estejam cumprindo pena de
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atividades
desta licitação,
que e/ou
atendam
a todas asde
exigências
editaldee
suspensãopertinentes
temporáriaao
deobjeto
participação
em licitação
impedimento
contratarcontidas
com o neste
Município
seus
anexos,
disposições
legais,
independentemente
delicitar
transcrição.
Colatina,
oualém
aindadas
que
tenham sido
declaradas
inidôneas para
ou contratar com a Administração Pública, não ocorrendo a reabilitação, ou que se subsumam as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da
5.2Lei- nº
Não
será permitida a participação nesta licitação, de empresas que estejam cumprindo pena de
8.666/93.
suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com o Município de
Colatina,
ainda PARTICIPANTES
que tenham sido
6 - DOS ou
ÓRGÃOS
DOdeclaradas
PREGÃO: inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, não ocorrendo a reabilitação, ou que se subsumam as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27
da6.1
Lei-nºA 8.666/93.
Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle
do presente Sistema de Registro de Preços.
6 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO:

6.2 - Participam, ainda, deste certame, todas as Secretarias Municipais desta Administração.
6.1 - A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do
presente Sistema de Registro de Preços.
6.3 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços,
a sua ainda,
vigência,
desde
que todas
autorizado
pelo órgão
gerenciador
indicado
no item 6.1 e mediante
6.2durante
- Participam,
deste
certame,
as Secretarias
Municipais
desta
Administração.
aceitação da prestação dos serviços pela licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, tudo em
com os
critériosde
estabelecidos
no artigo
8º do Decreto
Municipal
nº. 13.995/2010.
6.3conformidade
- Fica facultada
a adesão
outros órgãos
interessados
ao presente
Sistema
de Registro de Preços,
durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador indicado no item 6.1 e mediante
7 - DOS ENVELOPES
"PROPOSTA
DE PREÇOS"
E "HABILITAÇÃO":
aceitação
da prestação
dos serviços
pela licitante
beneficiário da Ata de Registro de Preços, tudo em
conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 8º do Decreto Municipal nº. 13.995/2010.
7.1 - As licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, após regular credenciamento, sua
e a documentação
necessária
para habilitação,
em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e
7 -proposta
DOS ENVELOPES
"PROPOSTA
DE PREÇOS"
E "HABILITAÇÃO":
rubricados, contendo na parte externa, os seguintes dizeres:
7.1 - As licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, após regular credenciamento, sua
RAZÃO SOCIAL:
proposta
e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e
CNPJ:
rubricados,
contendo na parte externa, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 038/2021
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA
CNPJ:
-------------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA
MUNICIPAL DE COLATINA - PMC
RAZÃO SOCIAL:
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 038/2021
CNPJ:
ENVELOPE
Nº 001 - PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC
-------------------------------------------------------------------------------------PREGÃO
PRESENCIAL Nº 038/2021
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO
CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC
7.2 - O PRESENCIAL
Envelope nº 01Nº- 038/2021
PROPOSTA deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7 deste
PREGÃO
edital, e o Nº
Envelope
nº 02 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 8
ENVELOPE
002 - HABILITAÇÃO
deste Edital.
7.2 - O Envelope nº 01 - PROPOSTA deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7
7.3 -edital,
Os documentos
poderão
ser -apresentados
em deverá
original,conter
por qualquer
processo de cópia autenticada
por
deste
e o Envelope
nº 02
HABILITAÇÃO
os documentos/informações
exigidos
de nota
ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer
notabelião
item 8 deste
Edital.
no momento da sessão.
7.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião
nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer no
8 - DOde
CREDENCIAMENTO:
momento da sessão.
8.1 - Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02,
8 -éDO
CREDENCIAMENTO:
OBRIGATÓRIA
a apresentação das Declarações constantes do Anexo IV e Anexo VII, que deverão ser
entregues separadamente dos Envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e nº 02 - "Habilitação".
8.1 - Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº
10.520/02,
é OBRIGATÓRIA
Declarações
do Anexo
e Anexo
VII,6.1
que
8.2 - Caso
a licitante não a
seapresentação
faça presente,das
deverá
remeter constantes
as declarações
de que IV
trata
o item
e o
deverão
ser
entregues
separadamente
dosdevidamente
Envelopes nº
01 - "Proposta
de trata
Preços"
e nº6.4,
02 -em envelope
Contrato
Social
ou documento
equivalente
autenticado,
de que
o Item
apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC" - PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 038/2021 - ENVELOPE CREDENCIAMENTO".
8.3 - Para a efetivação do Credenciamento o representante da proponente exibirá ao Pregoeiro qualquer
documento de identidade emitido por Órgão Público acompanhado de Carta Credencial original, constante
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"Habilitação".
do ANEXO III, que o autorize a participar de Pregão Presencial ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o
autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar
8.2
- Caso a licitante
não
se faça presente,
deveráa remeter
as declarações
trata o item
6.1 e o
declarações,
desistir ou
apresentar
recurso, assinar
ata e praticar
os demais de
atosque
pertinentes
ao presente
Contrato
ou documento
equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 6.4, em envelope
certame,Social
em nome
da proponente.
apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC" PREGÃO
PRESENCIAL
038/2021 - ENVELOPE
CREDENCIAMENTO".
8.4 - Para
efetivação doNº.
Credenciamento
é OBRIGATÓRIA
a apresentação da CÓPIA AUTENTICADA DO ATO
CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, DO DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS
8.3
- Para a efetivação
do Credenciamento
o representante
proponenteOU
exibirá
ao Pregoeiro
qualquer
ADMINISTRADORES,
DEVIDAMENTE
REGISTRADOS
NA JUNTAdaCOMERCIAL
NO CARTÓRIO
DE PESSOAS
documento
de
identidade
emitido
por
Órgão
Público
acompanhado
de
Carta
Credencial
original,
constante
do
JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata
ANEXO
III,
que
o
autorize
a
participar
de
Pregão
Presencial
ou
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO,
que
o
o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra;
autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações,
desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar os demais atos pertinentes ao presente certame, em
8.5 - Para efeito de atendimento ao subitem 8.4 compreende-se como:
nome da proponente.
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade
comercial,do
noCredenciamento
caso de sociedade
por ações, acompanhado
de documentos
eleição dos seus
8.4
- Para efetivação
é OBRIGATÓRIA
a apresentação
da CÓPIA de
AUTENTICADA
DO
administradores
(Ata
e
Termo
de
Posse),
ou
Registro
Comercial
no
caso
de
empresa
individual;
ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, DO DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS
b) Decreto de autorização,
em se tratando
de empresa ou
estrangeira emOU
funcionamento
no País,
ADMINISTRADORES,
DEVIDAMENTE
REGISTRADOS
NAsociedade
JUNTA COMERCIAL
NO CARTÓRIO
DE
e
ato
de
registro
ou
autorização
para
funcionamento
expedido
pelo
órgão
competente,
quando
a
atividade
PESSOAS JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento
assim o exigir;
procuratório
que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
8.5 - Para efeito de atendimento ao subitem 8.4 compreende-se como:
8.6 - a)
A apresentação
do Ato
Constitutivo,
Estatuto
ou Contrato
em vigor,registrado,
presta-se em
parase
observar
a
Ato Constitutivo,
Estatuto
ou Contrato
Social
em vigor,Social
devidamente
tratandosede
atividade
da empresa
é concernente
ao sociedade
objeto contido
no itemacompanhado
1.1.
sociedade
comercial,
no caso de
por ações,
de documentos de eleição dos
seus administradores (Ata e Termo de Posse), ou Registro Comercial no caso de empresa individual;
Decreto
se tratando
de empresa
ou sociedade
estrangeira
em funcionamento
no
8.7 -b)No
caso de autorização,
proprietário, em
diretor,
sócio ou
assemelhado
da proponente
que comparecer
ao local,
País,
e ato dearegistro
ou autorização
expedido
órgão competente,
deverá
comprovar
representatividade
por para
meiofuncionamento
da apresentação
do ato pelo
constitutivo,
estatuto ouquando
contratoa
atividade
assim o de
exigir;
social,
do documento
eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou
c) Inscrição
do ato
constitutivo,
no caso
de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
no cartório
de pessoas
jurídicas,
conforme
o caso.
exercício.
8.8 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo
8.6
- A apresentação
Ato Constitutivo,
Estatuto
ou Contrato
em vigor,
presta-se
estipulado,
participará do
do Pregão
Presencial com
a primeira
proposta Social
apresentada
quando
do início para
dos
observar
se
a
atividade
da
empresa
é
concernente
ao
objeto
contido
no
item
1.1.
trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.
8.7
de proprietário,
diretor, sócio
ou assemelhado
da proponente
quedevidamente
comparecer ao
local, deverá
8.9- No
- Acaso
apresentação
do Contrato
Social,
Ato Constitutivo
ou Estatuto,
autenticado
no
comprovar
a
representatividade
por
meio
da
apresentação
do
ato
constitutivo,
estatuto
ou
contrato
social, do
Credenciamento, isenta a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - Habilitação.
documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório
de pessoas jurídicas, conforme o caso.
8.10 - Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE ou equiparadas, que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n°
8.8 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo
123/2006 eparticipará
147/2014,do
deverá
comprovar,
obrigatoriamente,
CREDENCIAMENTO
condição
por meio
estipulado,
Pregão
Presencial
com a primeiranoproposta
apresentadaesta
quando
do início
dos
de
declaração,
de
que
cumprem
os
requisitos
legais
para
qualificação
como
Microempresa
ou
Empresa
de
trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.
Pequeno Porte, sob as penas da lei, devidamente assinada por seu REPRESENTANTE LEGAL e pelo
CONTADOR,
com data ATUALIZADA,
modelo
no Anexoou
IX. Estatuto, devidamente autenticado no
8.9
- A apresentação
do Contrato conforme
Social, Ato
Constitutivo
Credenciamento, isenta a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - Habilitação.
8.10.1 - Se a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não apresentar a declaração de que trata o
item- Além
6.10, dos
nãodocumentos
terá direitoexigidos
a usufruir
dosa privilégios
pela Lei Complementar
Federal nº
8.10
acima,
licitante queestabelecidos
for MICROEMPRESA,
EMPRESA DE PEQUENO
123/2006
147/2014. que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n°
PORTE
ou eequiparadas,
123/2006 e 147/2014, deverá comprovar, obrigatoriamente, no CREDENCIAMENTO esta condição por meio
- Para deefetivação
de os
informação,
o representante
da proponente
deverá ou
apresentar
de8.11
declaração,
que cumprem
requisitos legais
para qualificação
como Microempresa
Empresa no
de
"CREDENCIAMENTO,"
Declaração
Endereço Eletrônico,
constante
do Anexo VII, sem
prejuízo
de
Pequeno
Porte, sob as apenas
da lei,dedevidamente
assinada por
seu REPRESENTANTE
LEGAL
e pelo
CONTADOR,
com data ATUALIZADA, conforme modelo no Anexo IX.
desclassificação.
NOTA: Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados em mãos, ou seja, não
deverão estar dentro de nenhum envelope de proposta comercial e/ou de habilitação.
7 - DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA:
7.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação
da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, carimbada e assinada por seu representante legal
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8.10.1
- Se a Microempresa
e acontrato
Empresa
de Pequeno
Porte não apresentar
a declaração
de que
trata o item
devidamente
constituído no
social
ou no credenciamento,
sem emendas,
rasuras
ou entrelinhas,
6.10,
não terá
direito
a usufruirinformações:
dos privilégios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 e
devendo
conter
as seguintes
147/2014.
a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I;
b) Validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
8.11
- Para efetivação de informação, o representante da proponente deverá apresentar no
mesma;
"CREDENCIAMENTO,"
a Declaração
deem
Endereço
Eletrônico,
do Anexo
sem prejuízo
de
c) Preço unitário e preço
total, cotado
Real e com
até duasconstante
casas decimais
apósVII,
a vírgula
(R$XX,XX),
desclassificação.
incluindo-se todos os impostos, taxas, seguros, licenças, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e
NOTA:
Os documentos
Credenciamento
apresentados ao
em mãos,
ou seja, não
previdenciárias,
bemrelativos
como aotodos
os outrosdeverão
custosser relacionados
fornecimento
das
deverão
estar
dentro
de
nenhum
envelope
de
proposta
comercial
e/ou
de
habilitação.
estruturas/equipamentos e serviços ofertados, os quais não acrescentarão ônus ao Município de
Colatina-ES.
7 - DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA:
7.2 - O preço unitário, preço total de cada lote e o valor global da proposta deverá ser apresentado em
7.1algarismo,
- A proposta
deverá
ser formulada
em 01
via, datilografada ou digitada, contendo a identificação
sendo
facultado
a apresentação
por(uma)
extenso.
da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, carimbada e assinada por seu representante legal
devidamente
constituído
no contrato
social ouas no
credenciamento,
semEdital.
emendas, rasuras ou
7.3 - A proposta
será desclassificada
se desatender
normas
e exigências deste
entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:
a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I;
7.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes, ou
b) Validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de
não previstas neste edital.
abertura da mesma;
c) Preço unitário e preço total, cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R
7.5 - As propostas deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, evitando sinônimos técnicos,
$XX,XX), incluindo-se todos os impostos, taxas, seguros, licenças, contribuições e obrigações sociais,
omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.
trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados ao fornecimento das
estruturas/equipamentos e serviços ofertados, os quais não acrescentarão ônus ao Município de
7.6 Colatina-ES.
- Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se o
Pregoeiro do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte:
O preço
erro unitário,
na multiplicação
dedepreços
unitários
pelasglobal
quantidades
correspondentes
será retificado
7.2a)- O
preço total
cada lote
e o valor
da proposta
deverá ser apresentado
em
mantendo-se
o
preço
unitário
e
a
quantidade,
corrigindo-se
o
produto;
algarismo, sendo facultado a apresentação por extenso.
b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo
7.3corrigido.
- A proposta será desclassificada se desatender as normas e exigências deste Edital.
DO ENVELOPE
Nº 02 - nenhuma
HABILITAÇÃO:
7.48--Não
será considerada
oferta ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes, ou
não previstas neste edital.
8.1 - As licitantes deverão apresentar no envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo
7.5enumerados:
- As propostas deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, evitando sinônimos
técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.
8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.6a)- Serão
aceitasdata
as propostas
empela
queempresa,
constarem
de cálculoaonos
valores
propostos,
reservando-se
Declaração,
e assinada
deerros
atendimento
inciso
XXXIII
do artigo
7º da CF/88,o
Pregoeiro
do do
certame,
constante
Anexo oV;direito de corrigi-los na forma seguinte:
a) O erro datada
na multiplicação
unitários
quantidades
correspondentes
será retificado
b) Declaração
e assinada de
pelapreços
empresa
de quepelas
não existe
superveniência
de fato impeditivo
de sua
mantendo-se
o preço
corrigindo-se
o produto;
habilitação,
e que
aceitaunitário
todas easa quantidade,
exigências do
presente edital,
bem como se submete a todas as
b) O errocontidas
na adição
será
retificado
conservando-se
as parcelas
corretas,
disposições
na Lei
8.666/93
e suas
alterações, constante
do Anexo
VI. trocando-se o total proposto
pelo corrigido.
8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
8 - a)
DOCertidão
ENVELOPE
Nº 02
HABILITAÇÃO:
Negativa
ou- Certidão
Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
8.1b)- Certificado
As licitantes
deverão apresentar
envelope
nº 02
HABILITAÇÃO,
documentos abaixo
de Regularidade
perante ono
Fundo
de Garantia
por-Tempo
de Serviço -os
FGTS;
enumerados:
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual Estado Sede da Empresa;
8.1.1
HABILITAÇÃO
d) -Certidão
NegativaJURÍDICA
ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal a) Declaração,
data e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88,
Município
Sede da Empresa;
constante
do Anexo
e) Certidão
Negativa
ou V;
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 Município de Colatina.
????????
8.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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b) Declaração
datada
e assinada
pela empresa
de queIndustriais
não existe (CFT
superveniência
de empresa
fato impeditivo
de
(CREA)
ou no Conselho
Federal
ou Regional
dos Técnicos
ou CRT), da
licitante,
sua habilitação,
que 002
aceita
exigências
do presente
em vigência,
para os elotes
ao todas
012 e as
para
os lotes 014
ao 022. edital, bem como se submete a todas as
disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações, constante do Anexo VI.
a.1) No caso de empresa com sede em outro Estado, será exigido o visto no CREA/ES ou CRT/ES, somente
8.1.2
REGULARIDADE
FISCAL
no -ato
de assinatura da
Ata de Registro de Preços, sendo inválido o documento que não apresentar
a)
Certidão
Negativa
ou Certidão
com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais
rigorosamente a situação atualizada
daPositiva
empresa.
e à Dívida Ativa da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado
de Regularidade
o Fundo
de Garantia
por Tempo
de de
Serviço
- FGTS;e Agronomia
b) Certidão
de Registro
e Quitaçãoperante
de Pessoa
Física
no Conselho
Regional
Engenharia
c)
Certidão
Negativa
ou
Certidão
Positiva
com
Efeito
Negativa,
de
débitos
perante
a
Fazenda Estadual
(CREA) ou no Conselho Federal ou Regional dos Técnicos Industriais (CFT ou CRT) do Engenheiro
Civil ouEstado
Sede
da
Empresa;
do Técnico em Construção Civil, vinculado à empresa licitante, em vigência, para os lotes 002 ao 012.
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal
- Município Sede da Empresa;
b.1) No caso do profissional ser registrado em outro Estado, será exigido o visto no CREA/ES ou CRT/ES,
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
somente
no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, sendo inválido o documento que não
Trabalho;
apresentar
rigorosamente
a situação
f) Comprovação
da Inscrição
noatualizada
CNPJ; da empresa.
g) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina.
c) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA)
ou no ConselhoTÉCNICA
Federal ou Regional dos Técnicos Industriais (CFT ou CRT) do Engenheiro Eletricista
8.1.3
- QUALIFICAÇÃO
ou do Técnico em Eletrotécnica, vinculado à empresa licitante, em vigência, para os lotes 014 ao 022.
a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e
c.1) Agronomia
No caso do (CREA)
profissional
ser Conselho
registrado Federal
em outro
será
exigido
o visto
no CREA/ES
ouou
CRT/ES,
ou no
ouEstado,
Regional
dos
Técnicos
Industriais
(CFT
CRT),
somente
no
ato
de
assinatura
da
Ata
de
Registro
de
Preços,
sendo
inválido
o
documento
que
não
da empresa licitante, em vigência, para os lotes 002 ao 012 e para os lotes 014 ao 022.
apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa.
a.1) No caso de empresa com sede em outro Estado, será exigido o visto no CREA/ES ou
d) Comprovante
quesomente
a empresa(s)
possui(em)
emdeseu
quadro de
técnico
Engenheiro
Civil e/ou
CRT/ES,
no atolicitante(s)
de assinatura
da Ata
Registro
Preços,
sendo inválido
o
Engenheirodocumento
Eletricista e/ou
Técnico
em
Construção
Civil
e/ou
Técnico
em
Eletrotécnica,
apresentado(s)
nas
que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa.
letras "b" e "c", deste mesmo item.
b) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física no Conselho Regional de Engenharia e
d.1) Agronomia
A comprovação
deste
deverá
ser ou
feita
através dos
de Contrato
no caso
de ou
sócio
ou
(CREA)
ou profissional
no Conselho
Federal
Regional
TécnicosSocial,
Industriais
(CFT
CRT)
proprietário;
de Carteira
ou Contrato
de Prestação
devinculado
Serviços, no
caso de funcionário;
do Engenheiro
CivildeouTrabalho
do Técnico
em Construção
Civil,
à empresa
licitante, eme
também,
poderá
seros
comprovada
através
vigência,
para
lotes 002 ao
012. da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica no CREA ou
CFT ou CRT da empresa licitante em que conste o nome do profissional como responsável técnico na devida
certidão. b.1) No caso do profissional ser registrado em outro Estado, será exigido o visto no CREA/ES ou
CRT/ES, somente no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, sendo inválido o
que não(CAT)
apresentar
rigorosamente
a situação
atualizada
e) Certidãodocumento
de Acervo Técnico
do responsável
técnico
Engenheiro
Civil ouda
doempresa.
Engenheiro Eletricista ou
do Técnico em Construção Civil ou do Técnico em Eletrotécnica, apresentado(s) nas letras "b" e "c",
c) Certidão
de Registro
e Quitação
de Pessoa
Física anoexecução
Conselho
de Engenharia
e
registrado(s)
no CREA
ou no CFT
ou no CRT,
que comprove
de Regional
serviços com
características
Agronomia
ou nodaConselho
técnicas
similares(CREA)
às do objeto
presente Federal
licitação.ou Regional dos Técnicos Industriais (CFT ou CRT)
do Engenheiro Eletricista ou do Técnico em Eletrotécnica, vinculado à empresa licitante, em
para
lotes 014 ao
022.
e.1) vigência,
A avaliação
dosos
documentos
constantes
no subitem acima (letra "e") será realizada, durante a sessão,
por engenheiros constantes do quadro de servidores do Município de Colatina.
c.1) No caso do profissional ser registrado em outro Estado, será exigido o visto no CREA/ES ou
CRT/ES,
somente
no ato
de assinatura
da Ata
Registro
de ou
Preços,
sendo
inválidocom
o
e.2) Quando
a Certidão
de Acervo
Técnico
(CAT) emitida
pelodeCREA
ou CFT
CRT não
explicitar
que não
apresentar
rigorosamente
a situação
atualizada da
clareza os documento
serviços objeto
do Acervo
Técnico,
esta deverá
vir acompanhada
do empresa.
seu respectivo Atestado,
devidamente registrado e reconhecido pelo seu Conselho de Classe.
d) Comprovante que a empresa(s) licitante(s) possui(em) em seu quadro técnico Engenheiro
e/ou Engenheiro
Eletricista
Técnico
em Construção
Civil Técnico
e/ou Técnico
em
e.3) Civil
A Certidão
de Acervo Técnico
(CAT)e/ou
poderá
ser substituída
por Atestado
devidamente
Eletrotécnica,
apresentado(s)
nas
letras
"b"
e
"c",
deste
mesmo
item.
certificado pelo CREA ou CFT ou CRT, desde que acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
d.1) A comprovação deste profissional deverá ser feita através de Contrato Social, no caso de sócio ou
proprietário;
de Carteira
de Trabalho ou Contrato
de Prestação
de Serviços,
e.4) Deverão
constar preferencialmente,
das Certidões
de Acervo
Técnicono
oucaso
dos Atestados expedidos pelo
CREA ou CFT ou CRT, em destaque, os seguintes dados:
e.4.1)
e.4.2)
e.4.3)
e.4.4)

Data de início e término da obra;
Local de execução;
Nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA;
Nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no CREA ou CFT
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ou CRT; de funcionário; e também, poderá ser comprovada através da Certidão de Registro e Quitação
da Pessoatécnicas
Jurídicadanoobra
CREA
ou CFT ou executados.
CRT da empresa licitante em que conste o nome do
e.4.5) Especificações
e quantitativos
profissional como responsável técnico na devida certidão.
d) Licenciamento Ambiental, compatível com o objeto, em vigência, da empresa licitante para o lote 013.
e) Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico Engenheiro Civil ou do Engenheiro
ou do Técnico
em referida
Construção
Civil8.1.3,
ou dopoderá
Técnico
Eletrotécnica,
8.2 -Eletricista
A QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
no item
serem
apresentada
em apresentado(s)
original, ou por
nas
letras
"b"
e
"c",
registrado(s)
no
CREA
ou
no
CFT
ou
no
CRT,
que
comprove
a execução
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou pela Equipe
de Apoio, de
hiserviços
características
técnicas
às do
objeto da presente licitação.
pótese
em quecom
a autenticação
deverá
ocorrer similares
no momento
da sessão.
A avaliação
dos documentos
subitem
acima
(letra "e")
será
8.3 - As Certidõese.1)
Negativas
de Débito
exigidas no constantes
item 8.1.2, no
deverão
conter
o mesmo
CNPJ
dorealizada,
Contrato
durante
a
sessão,
por
engenheiros
constantes
do
quadro
de
servidores
do
Município
de
Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pela Licitante no momento do Credenciamento.
Colatina.
8.4 - Figuram como exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais
e.2) Quando a Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CFT ou CRT
(INSS e PGFN/RECEITA FEDERAL).
não explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir
acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido
8.5 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora do certame.
pelo seu Conselho de Classe.
8.6 - Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua
e.3) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) poderá ser substituída por Atestado Técnico
autenticidade verificada via Internet, no momento da fase de habilitação.
devidamente certificado pelo CREA ou CFT ou CRT, desde que acompanhada da
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
8.7 - Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de inabilitação ou
desclassificação ae.4)
apresentação
de documentos
que sejamdas
elaboradas
de de
forma
diferente,
desde
que
Deverão constar
preferencialmente,
Certidões
Acervo
Técnico
ou dos
contenham os elementos
essenciais.
Atestados
expedidos pelo CREA ou CFT ou CRT, em destaque, os seguintes dados:
9 - DO PROCEDIMENTOe.4.1)
DA SESSÃO
E início
JULGAMENTO:
Data de
e término da obra;
e.4.2) Local de execução;
9.1 - Declarada aberta e.4.3)
à sessão
pelo
serão recebidos
os documentos para o Credenciamento,
Nome
doPregoeiro,
CONTRATANTE
e da CONTRATADA;
conforme disposto no Item
6. Nome
Somente
serão
credenciadas
as empresas
que cumprirem
todos
os requisitos
e.4.4)
dos
responsáveis
técnicos,
seus títulos
profissionais
e números
de
exigidos no respectivo item.
registros no CREA ou CFT ou CRT;
e.4.5) Especificações técnicas da obra e quantitativos executados.
9.2 - Após realização do Credenciamento, o Pregoeiro receberá os envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e
compatível com
o objeto,e em
vigência,
da empresa
licitante para
nº 02d)- Licenciamento
"Habilitação" dasAmbiental,
empresas devidamente
credenciadas
procederá
à abertura
dos envelopes
nº 01olote 013.
Proposta
de Preços, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO POR LOTE considerando para tanto
as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
8.2 - A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA referida no item 8.1.3, poderá ser apresentada em original, ou por qualquer
processo
de cópia
autenticada por
de nota
ou peloem
Pregoeiro
ou pela
de Apoio,
hipótese
9.3 - Serão
desclassificadas
as tabelião
propostas
elaboradas
desacordo
comEquipe
os termos
deste
edital em
ou
que
a autenticação
deverá
no momento
da sessão.
imponham
condições,
queocorrer
se oponham
a quaisquer
dispositivos legais vigentes.
8.3
Certidões
Negativas
de Débito
exigidas em
no item
8.1.2, deverão
conter
Contrato
9.4- -AsPara
efeito de
classificação
das propostas,
cumprimento
ao Inciso
VII, odomesmo
Art. 4°,CNPJ
da Leido
10.520/02,
Social,
Ato
Constitutivo
ou
Estatuto
apresentado
pela
Licitante
no
momento
do
Credenciamento.
apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora.
8.4 - Figuram como exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais
(INSS
PGFN/RECEITA
FEDERAL).
9.5 - ePara
efeito de classificação
das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,
não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão as autoras das
8.5 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora do certame.
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam
preços oferecidos.
8.6
- Ososdocumentos
exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua
autenticidade verificada via Internet, no momento da fase de habilitação.
9.6 - Uma vez classificada as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de
forma
a apresentar
lances
verbais,
a partir
autor da proposta
de maior preço
8.7
- Os sequencial,
modelos anexados
ao edital
servem
apenas
comodo
orientação,
não sendoclassificada
motivo de inabilitação
ou e
os demais, em ordem decrescente de valor.
9.7 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
9.8 - 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 preço apresentado pela licitante, para efeito
de ordenação das propostas.
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desclassificação a apresentação de documentos que sejam elaboradas de forma diferente, desde que
contenham
os elementos
essenciais.
9.9 - O Pregoeiro
durante
a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições
que julgar necessárias a fim de pôr ordem ao certame.
9 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO:
9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
9.1
- Declarada
aberta em
à sessão
peloedital.
Pregoeiro,
serãoofertados
recebidos
oscaberá
documentos
para o Credenciamento,
penalidades
previstas
lei e neste
Dos lances
não
retratação.
conforme disposto no Item 6. Somente serão credenciadas as empresas que cumprirem todos os requisitos
exigidos
respectivo
9.11 - no
Não
havendoitem.
mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
9.2 - Após realização do Credenciamento, o Pregoeiro receberá os envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e
nº9.12
02 - -"Habilitação"
empresas
devidamente
credenciadas
e procederá
à abertura
dos envelopes
nº §2°,
01 Encerrada a das
sessão
de lances,
será verificada
a ocorrência
do empate
ficto, previsto
no art. 44,
Proposta
de
Preços,
julgando-as
e
classificando-as,
pelo
MENOR
PREÇO
POR
LOTE
considerando
para
da Lei Complementar Federal n° 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de
tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
contratação para as empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste edital.
9.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham
9.13 - Entende-se
como a empate
aquelas legais
situações
em que as propostas apresentadas pela
condições,
que se oponham
quaisquerficto
dispositivos
vigentes.
microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta
de menor valor.
9.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,
apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
9.14 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora.
a)A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada
para
apresentar,
prazo de 5 das
(cinco)
minutos,em
nova
proposta, inferior
àquela
até 10.520/02,
então, de
9.5
- Para
efeito deno
classificação
propostas,
cumprimento
ao Inciso
IX, doconsiderada,
Art. 4°, da Lei
menor
preço,
situação
em
que
será
declarada
vencedora
do
certame.
não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão as autoras das
b) Se apropostas,
microempresa
empresa
pequeno
porte,
convocada
na forma
da alínea quaisquer
anterior, não
melhores
até o ou
máximo
de 3de(três),
oferecer
novos
lances verbais
e sucessivos,
que
apresentar
nova
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
sejam
os preços
oferecidos.
demais microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 9.13 deste
edital,
a apresentação
de as
nova
proposta,ono
prazo previsto
na alínea
"a" deste item.
9.6
- Uma
vez classificada
propostas,
Pregoeiro
convidará
individualmente
as licitantes classificadas, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
9.15 - em
Se nenhuma
microempresa
ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste
demais,
ordem decrescente
de valor.
Edital, será declarada vencedora do certame, a licitante detentora da proposta originariamente de menor
valor.
9.7
- Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
9.8
- A- desistência
apresentar
exclusão
9.16
O Pregoeiro em
poderá
negociarlance
com verbal,
o autor quando
da ofertaconvidada
de menorpelo
valorPregoeiro,
com vistasimplicará
à reduçãoa do
preço. da
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de
ordenação
propostas.
9.17 - Emdas
seguida
o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor,
decidindo motivadamente a respeito.
9.9 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que
julgar
a fim
de pôr ordem
aopreços
certame.
9.18necessárias
- O critério de
aceitabilidade
dos
ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados
no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais,
9.10
- Não epoderá
haver
desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
benefícios
despesas
indiretas.
penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.
9.19 - Sendo aceitáveis as propostas, serão abertos os Envelopes nº 02 - HABILITAÇÃO, das empresas
9.11
- Não havendo
maiso atendimento
interesse das
emhabilitatórias
apresentar previstas
lance verbal,
encerrada a etapa
classificadas
e verificado
daslicitantes
exigências
nesteserá
edital.
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
9.20 - A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que possuir
9.12 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscais previstos neste edital, terá sua habilitação
Lei Complementar Federal n° 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de
condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data, caso
contratação para as empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste edital.
for declarada como vencedora da etapa de lances. A não regularização da documentação, no prazo,
implicará
na decadência
do direito
à contratação,
sem
das sanções
previstas neste
9.13
- Entende-se
como empate
ficto aquelas
situações
emprejuízo
que as propostas
apresentadas
pela Edital, sendo
facultada ao Pregoeiro
convocar
os licitantes
remanescentes,
na ordem
para oà exercício
microempresa
e pela empresa
de pequeno
porte,
sejam superiores
em atéde
5%classificação
(cinco por cento)
proposta do
mesmo direito ou revogar a licitação.
9.21 - O benefício previsto não eximirá 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 fiscais, mesmo com restrições, a
microempresa e a empresa de pequeno porte, serão automaticamente inabilitadas.
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de9.22
menor
valor.
- Constatado
o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
9.14 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
ou aaceitável,
empresaoudesepequeno
porte
detentoraasdaexigências
proposta para
de menor
valor será
9.23a)- A
Se microempresa
a oferta não for
a licitante
desatender
a habilitação,
o
convocada
para
apresentar,
no
prazo
de
5
(cinco)
minutos,
nova
proposta,
inferior
àquela
considerada,
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
até então, de menor
situaçãoverificará
em que será
declarada
sua aceitabilidade
e, em preço,
caso positivo,
as condições
devencedora
habilitaçãodoe certame.
assim sucessivamente, até a
b)
Se
a
microempresa
ou
empresa
de
pequeno
porte,
convocada
na habilitação,
forma da alínea
anterior,
não
apuração de uma oferta aceitável, cuja empresa atenda os requisitos de
caso em
que será
apresentar
nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
declarada
vencedora.
demais microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 9.13
deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item.
9.24 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
9.15 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste
inabilitação
poderá ocorrer
em qualquer
fase, se
o Pregoeiro
vier a tomar
conhecimentodedemenor
fatos
Edital,
será declarada
vencedora
do certame,
a porventura
licitante detentora
da proposta
originariamente
que
contrariem
as
disposições
contidas
neste
edital
ou
que
desabonem
a
idoneidade
da
proponente.
valor.
9.25
O Pregoeiro
ou negociar
a autoridade
superior
poderá
esclarecimentos
promover
9.16
- O- Pregoeiro
poderá
com ocompetente
autor da oferta
de menor
valorsolicitar
com vistas
à redução do epreço.
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento,
destinados
a elucidar
ou complementar
do processo,
vedada a inclusão
posterior
de documento
9.17
- Em seguida
o Pregoeiro
examinaráa ainstrução
aceitabilidade
da(s) primeira(s)
classificada(s),
quanto
ao valor,
ou
informação
que
deveria
constar
originariamente
em
qualquer
dos
envelopes.
decidindo motivadamente a respeito.
9.26 - Ao final da sessão pública, o Pregoeiro franqueará a palavra às licitantes que desejarem manifestar
intenção
de recorrer
dos atos até
alipreços
praticados.
9.18
- O critério
de aceitabilidade
dos
ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no
mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais,
benefícios
despesas indiretas.
10 - DOSeRECURSOS:
9.19
as propostas,
abertos oslicitatório
Envelopes
nº 02os- HABILITAÇÃO,
das na
empresas
10.1- Sendo
- Dos aceitáveis
atos relacionados
a esteserão
procedimento
cabem
recursos previstos
Lei nº
classificadas
verificado
o atendimento
das exigências habilitatórias previstas neste edital.
10.520/02 ee na
Lei 8.666/93
e suas alterações.
9.20
- A
e ainterpor
empresa
de pequeno
porte declarada
da etapa de lances que
10.2
- Amicroempresa
manifestação em
recurso
deverá observar
o seguinte vencedora
critério:
possuir
emPregoeiro
qualquer ao
dosfinal
documentos
regularidade
fiscaisfundamentado
previstos neste
sua
a) Ser restrição
dirigida ao
da sessãode
pública,
devidamente
e, edital,
se for terá
o caso,
habilitação
condicionada
à
apresentação
de
nova
documentação
no
prazo
de
5
(cinco)
dias
úteis,
a
acompanhado de documentação pertinente;
contar
da
data,
caso
for
declarada
como
vencedora
da
etapa
de
lances.
A
não
regularização
da
b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei
documentação,
prazo, implicará
decadência
do direito à legal
contratação,
semouprejuízo
das sanções
10.520/02). O no
documento
deve serna
assinado
por representante
da licitante
por Procurador
com
previstas
neste
Edital,
sendo
facultada
ao
Pregoeiro
convocar
os
licitantes
remanescentes,
na
ordemnos
de
poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente
classificação
para o exercício do mesmo direito ou revogar a licitação.
autos);
c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral no Município de Colatina-ES, situada
9.21
O benefício
previsto 343,
não eximirá
a microempresa
e a empresa
de pequeno
da apresentação
de
na -Av.
Ângelo Giuberti,
Bairro Esplanada,
Colatina-ES,
no horário
das 12hporte,
às 17h,
e fora do prazo
todos
os
documentos
previstos
neste
edital
no
momento
da
fase
de
habilitação,
ainda
que
apresentem
legal, não serão conhecidos;
alguma restrição. Se não apresentar nenhum dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a
d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias
microempresa e a empresa de pequeno porte, serão automaticamente inabilitadas.
corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido a licitante que manifestou a
intenção de recorrer.
9.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada
e declarada vencedora do certame.
11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

9.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro
11.1 - Caso
não haja
interesse recursal
manifestado
na sessão,
o(a)o Pregoeiro(a)
é quem sobre
adjudicará
o
examinará
a oferta
subsequente
de menor
preço, negociará
com
seu autor, decidirá
a sua
objeto,
sendo
que
esta
adjudicação
não
produzirá
efeitos
até
a
homologação
pela
autoridade
superior.
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a
apuração de uma oferta aceitável, cuja empresa atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
11.2 - Avencedora.
classificação e o julgamento das propostas e os documentos habilitatórios serão submetidos à
declarada
autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação,
caso
manifestação
de recurso.
9.24
- Aocorra
proponente
é responsável
pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
12 - DA ASSINATURA
DA em
ATAqualquer
DE REGISTRO
PREÇOS: o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de
inabilitação
poderá ocorrer
fase, seDEporventura
12.1 - Homologada a licitação, a PMC, por intermédio da Coordenadoria de Contratos, convocará a licitante
vencedora para, no prazo fixado neste edital assinar a Ata de Registro de Preços, constante do Anexo X.
12.2 - O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços será de 02 (dois) dias úteis, após a sua
convocação/retirada.
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fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente.
12.3 - No caso da licitante vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender
9.25
- O Pregoeiro
a autoridade
competente
superior
poderá
esclarecimentos
e promover
a exigência
do itemou
14.2,
ou desatender
ao disposto
no Termo
desolicitar
Referência
e Anexo I, aplicar-se-á
o
diligências,
qualquer
que julgar necessário, fixando prazo para atendimento,
previsto noem
inciso
XVI, do momento
art. 4º, da eLeisempre
nº 10.520/02.
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou13informação
queDE
deveria
constar
em qualquer dos envelopes.
- DO PRAZO
VIGÊNCIA
DA originariamente
ATA:
9.26 - Ao final da sessão pública, o Pregoeiro franqueará a palavra às licitantes que desejarem manifestar
intenção
de prazo
recorrer
atos até
praticados.
13.1 - O
dedos
vigência
da ali
Ata
de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será de 12 (doze)
meses, contados da data posterior à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo,
10vedada
- DOS aRECURSOS:
sua prorrogação.

10.1
DosFORMA
atos relacionados
a esteDOS
procedimento
14 -- DA
DE PRESTAÇÃO
SERVIÇOS:licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e
na Lei 8.666/93 e suas alterações.
14.1 - As informações quanto a forma e condições de entrega, encontram-se especificados no item 3 do
10.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
Termo de Referência - Anexo II, deste edital.
a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da sessão pública, devidamente fundamentado e, se for o caso,
acompanhado de documentação pertinente;
15 - b)
DAAs
ACEITAÇÃO
DO PAGAMENTO:
razões doErecurso,
apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da
Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal da licitante ou por Procurador
15.1 com
- Os
pagamentos
dos hipótese
equipamentos
efetivamente
prestados,
serão(se
realizados
poderes
específicos,
em quelocados/serviços
deverá ser anexado
o instrumento
procuratório
ausente
mediante
a
apresentação,
pela
empresa
vencedora/contratada,
da
Nota
Fiscal,
ao
Município
de
Colatina,
nos autos);
acompanhadas
dosdodocumentos
de regularidade
fiscal exigidos
para aGeral
habilitação
no procedimento
licitac) As razões
recurso deverão
ser apresentadas
no Protocolo
no Município
de Colatina-ES,
tório,situada
a saber:
na Av. Ângelo Giuberti, 343, Bairro Esplanada, Colatina-ES, no horário das 12h às 17h, e fora
a) Certidão
Negativa
ou serão
Certidão
Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à
do prazo
legal, não
conhecidos;
Dívida
da União
unificando
as cientes
Contribuições
d) Ativa
As demais
licitantes
ficam
de quePrevidenciárias;
deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três)
b) Certificado
de Regularidade
Fundo de Garantia
Tempo de
Serviço -a FGTS;
dias corridos
(art. 4°, XVIII,perante
da Lei o10.520/02),
a contar por
do término
concedido
licitante que manifestou
a intenção
de recorrer.
c) Certidão
Negativa
ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual Estado Sede da Empresa;
11d)- DA
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO:
Certidão
Negativa ou Certidão
Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal Município Sede da Empresa;
11.1
- Caso não
haja interesse
recursal
manifestado
sessão, de
o(a)débitos
Pregoeiro(a)
adjudicará
o objeto,
e) Certidão
Negativa
ou Certidão
Positiva
com EfeitonaNegativa,
peranteé aquem
Justiça
do Trabalho;
sendo
que esta adjudicação
não
f) Comprovação
da Inscrição
noproduzirá
CNPJ; efeitos até a homologação pela autoridade superior.
g) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina.
11.2 - A classificação e o julgamento das propostas e os documentos habilitatórios serão submetidos à
autoridade
superior
para
deliberação
quanto à sua
homologação
e a adjudicação
do objeto
da licitação, caso
15.2 - A Nota
Fiscal
e os
demais documentos
deverão
ser emitidos
pela empresa
vencedora/contratada
e
ocorra
manifestação
de recurso.
protocolizados
no Protocolo
Geral do Município de Colatina, que depois de conferidos e visados pelo Fiscal
do Contrato, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias
12ininterruptos
- DA ASSINATURA
DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS:
após a respectiva
apresentação.
12.1
a licitação,
a PMC,
por intermédio
Coordenadoria
de Contratos,
licitante
15.3- Homologada
- Os pagamentos
somente
serão
realizados daatravés
de Ordem
Bancária, convocará
ficando a aempresa
vencedora
para,
no
prazo
fixado
neste
edital
assinar
a
Ata
de
Registro
de
Preços,
constante
do
Anexo
X.
vencedora/contratada obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Bancária para emissão
da respectiva Ordem Bancária.
12.2 - O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços será de 02 (dois) dias úteis, após a sua
convocação/retirada.
15.4 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações

fiscais/trabalhistas, será solicitada a empresa vencedora/contratada providências para retificação, ficando
12.3 - No caso da licitante vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender a
estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
exigência do item 14.2, ou desatender ao disposto no Termo de Referência e Anexo I, aplicar-se-á o previsto
no inciso XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.
15.5 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento
nosDE
documentos
fase
de Habilitação.
13e -acolhidos
DO PRAZO
VIGÊNCIAdaDA
ATA:
15.6
Qualquer
alteração
feita
no Contrato
Social,decorrente
ato constitutivo
ou estatuto
modifique as
13.1
- O- prazo
de vigência
da Ata
de Registro
de Preços,
desta licitação,
será deque
12 (doze)
informações registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Colatina, mediante
documentação própria, para apreciação da autoridade competente.
15.7 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento, importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela empresa vencedora/contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
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meses,
da data posterior
à de sua
publicação no Diário deverá
Oficial dos
Municípios
do Espírito
Santo,
15.8 - contados
Para a efetivação
do pagamento,
a vencedora/contratada
manter
as condições
previstas
no
vedada
a sua
edital no
queprorrogação.
concerne a proposta de preço e a habilitação.
1415.9
- DA- Nenhum
FORMA DE
PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS:
pagamento
será efetuado
à vencedora/contratada, enquanto houver pendência de liquidação
de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
14.1 - As informações quanto a forma e condições de entrega, encontram-se especificados no item 3 do
Termo
Referência
Anexo
II, deste
edital.pagamento antecipado.
15.10de
- Não
haverá, -sob
hipótese
alguma,
1515.11
- DA ACEITAÇÃO
E DO PAGAMENTO:
- É expressamente
vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas
através de rede bancária ou de terceiros.
15.1
- Os
pagamentos
dos equipamentos
efetivamente
serão
realizados
mediante
15.12
- Os
preços propostos
são fixos e locados/serviços
irreajustáveis, sem
prejuízo doprestados,
disposto no
inciso
II, alínea
"d", do
a art.
apresentação,
pela
empresa
vencedora/contratada,
da
Nota
Fiscal,
ao
Município
de
Colatina,
65, da Lei nº 8.666/93.
acompanhadas dos documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório,
a saber:
a) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais
16 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
e à Dívida Ativa da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
16.1 c)- Certidão
À LOCADORA
queounão
cumprir
as obrigações
oudébitos
preceitos
legais,
será aplicada
Negativa
Certidão
Positiva
com Efeito assumidas
Negativa, de
perante
a Fazenda
Estadualasseguintes
penalidades:
Estado Sede da Empresa;
a) Multa;
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal
b) Rescisão
do Contrato
cancelamento da Autorização de Serviço;
- Município
Sede daou
Empresa;
c) Suspensão
do direito
de licitar
junto ao Positiva
Municípiocom
de Colatina
e,
e) Certidão
Negativa
ou Certidão
Efeito Negativa,
de débitos perante a Justiça do
d) Declaração
Trabalho; de inidoneidade.
f) Comprovação da Inscrição no CNPJ;
16.2 g)
- Certidão
Será aplicada
multa
indenizatória
10% (dez
por cento)
do valor
total
Negativa
de Débitos
(CND)de
Municipal,
perante
a Fazenda
Pública
do empenhado,
Município de quando
Colatina.a
LOCADORA:
a) causar
embaraços?
? ou
desatender
as determinações
da fiscalização;
15.2
- A Nota
Fiscal e os
demais
documentos
deverão ser
emitidos pela empresa vencedora/contratada
b)
transferir
ou
ceder
suas
obrigações,
no
todo
ou
em
parte, a que
terceiros,
sem
autorização,
por
e protocolizados no Protocolo Geral do Município de Colatina,
depois
deprévia
conferidos
e visados
escrito,
do do
LOCATÁRIO;
pelo
Fiscal
Contrato, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta)
c) cometer
quaisquer
infrações
às normas
legais federais, estaduais e municipais;
dias
ininterruptos
após
a respectiva
apresentação.
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao LOCATÁRIO
ou a -terceiros,
independentemente
obrigação
da LOCADORA
em reparar
danos causados.
15.3
Os pagamentos
somente da
serão
realizados
através de
Ordem os
Bancária,
ficando a empresa
e) descumprir quaisquer
obrigações
licitatórias
vencedora/contratada
obrigada
a indicar
na Nota/ contratuais;
Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Bancária para emissão
daf)respectiva
Ordem
Bancária.
se recuse a
assinar
o termo de contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no edital.
15.4
das Notas
Fiscaisserá
ou aplicada
nos documentos
àsdécimos
obrigações
16.3- -Ocorrendo
Ocorrendo erros
atrasona
no apresentação
início da prestação
dos serviços,
multa de relativos
0,3% (três
por
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
empresa
providências
para
retificação,
ficando
cento) do valor contratado,
por diaa de
atraso, vencedora/contratada
até o limite de 20% (vinte
por cento)
sobre
o valor total
do
estabelecido
contrato. que o prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
15.5
Nota prejuízo
Fiscal deverá
conter
o mesmo
CNPJ e razão
social apresentados
na etapa de
16.4- A
- Sem
de outras
sanções,
aplicar-se-á
à LOCADORA
a pena de suspensão
do Credenciamento
direito de licitar
e com
acolhidos
nos
documentos
da
fase
de
Habilitação.
a Prefeitura de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em
função da gravidade da falta cometida.
15.6 - Qualquer alteração feita no Contrato Social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas
noaplicada
certame,a deverá
ser comunicado
aode
Município
de Colatina,
documentação
16.5 - Será
penalidade
de declaração
inidoneidade
quando mediante
a LOCADORA,
sem justaprópria,
causa,
para
apreciação
da
autoridade
competente.
não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do

LOCATÁRIO, independentemente das demais sanções cabíveis.
15.7 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento, importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela empresa vencedora/contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
16.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
ponderada
a natureza,
gravidade
da falta
e a extensão do dano deverá
efetivo ou
potencial.
15.8
- Para a
efetivaçãoa do
pagamento,
a vencedora/contratada
manter
as condições previstas no
edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
16.7 - Caso o Município de Colatina exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
LOCADORA, justificando a medida.

16.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias úteis, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de
pedido de reconsideração do recurso.
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16.9 - Poderá, ainda, a LOCADORA, a juízo do LOCATÁRIO, responder por perdas e danos,
15.9
- Nenhum pagamento
será efetuado
vencedora/contratada,
independentemente
das demais
sançõesàprevistas
neste edital. enquanto houver pendência de liquidação
de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.10 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições estabelecidas
15.11
É expressamente
vedado
ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através
no -presente
edital, e seus
anexos.
de rede bancária ou de terceiros.
15.12
- Os
propostos
fixos etempo,
irreajustáveis,
sem
prejuízo
inciso II, alínea
"d",almejar
do art.
17.2
- Opreços
Pregoeiro
pode asão
qualquer
negociar
o preço
comdoadisposto
empresano
vencedora
a fim de
65, proposta
da Lei nº mais
8.666/93.
vantajosa para a Administração.
17.3 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário,
16 -profissionais
DAS PENALIDADES
E SANÇÕES:
de reconhecida
competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer das
licitantes, bem como qualquer outro servidor da Prefeitura Municipal de Colatina - ES.
16.1 - À LOCADORA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as
seguintes
17.4 -penalidades:
As informações complementares, inerentes a este Pregão Presencial, e os pedidos de
a) Multa;
esclarecimentos
deverão ser solicitados anteriormente a data fixada para abertura da sessão pública, via
b) Rescisão
do Contrato
ou cancelamento
da Autorização de Serviço;
internet,
no endereço
eletrônico
licitacoes.colatina@gmail.com
e poderão ser obtidas pelo telefone (27)
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Colatina e,
3177-7866, em dias úteis no horário de 09h às 18h.
d) Declaração de inidoneidade.
17.5
- Os prazos
e asmulta
condições
para requerer
IMPUGNAÇÃO
deste Edital
são os
previstos
nos §§§quando
1º, 2º ea
16.2
- Será
aplicada
indenizatória
de 10%
(dez por cento)
do valor
total
empenhado,
3º
do
artigo
41
na
Lei
nº
8.666/93
e
alterações.
LOCADORA:
a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
17.5.1
- As impugnações
ser apresentadas
do Município
de Colatina-ES,
situada
b) transferir
ou ceder deverão
suas obrigações,
no todo no
ouProtocolo
em parte,Geral
a terceiros,
sem prévia
autorização,
por
na escrito,
Av. Ângelo
Giuberti,
343,
Bairro
Esplanada,
Colatina-ES,
no
horário
das
12h
às
17h
e,
fora
do
prazo
do LOCATÁRIO;
legal,
não serão
conhecidas.
c) cometer
quaisquer
infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao
16.7
- Fazem parte
integrando-o deda
forma
plena, independentemente
transcrição:
LOCATÁRIO
oudo
a presente
terceiros,edital
independentemente
obrigação
da LOCADORA em de
reparar
os danos
16.7.1
- Anexo I - Especificações? ? do objeto licitado;
causados.
16.7.2
- Anexo II quaisquer
- Termo deobrigações
Referência;licitatórias / contratuais;
e) descumprir
f) se- recuse
a assinar
o termo
de contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no edital.
16.7.3
Anexo III
- Modelo
de Credenciamento;
16.7.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias);
16.3
- Ocorrendo
no início
da prestação
dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
16.7.5
- Anexo atraso
V - Modelo
de Declaração
(Menor);
cento)
do -valor
contratado,
por
de atraso,
até o limite
20%Supervenientes);
(vinte por cento) sobre o valor total do
16.7.6
Anexo
VI - Modelo
dedia
Declaração
(Inexistência
dede
Fatos
contrato.
16.7.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração (Artigo 29 da Lei Orgânica Municipal);
16.7.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
16.4
- Sem
prejuízo
outras de
sanções,
aplicar-se-á
à LOCADORA
a penade
dePequeno
suspensão
do direito de licitar
16.7.9
- Anexo
IX de
- Modelo
Declaração
de Microempresa
ou Empresa
Porte;
com16.7.10
a Prefeitura
de
Colatina,
pelos
prazos
de
06
(seis)
meses,
12
(doze)
meses
e
por
maiores
prazos, em
- Anexo X - Minuta de Contrato.
função da gravidade da falta cometida.
16.5
- Será -aplicada
penalidade
de declaração de inidoneidade quando a LOCADORA, sem justa causa,
Colatina
ES, 08 dea julho
de 2021.
não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do
LOCATÁRIO, independentemente das demais sanções cabíveis.
16.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
________________________________________
ponderada
a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
ADILSON VILAÇA DE FREITAS
(Secretário
e Turismo)
16.7
- Caso o Municipal
Município de
deCultura
Colatina
exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
LOCADORA, justificando a medida.
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16.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias úteis, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de
pedido de reconsideração do recurso.
16.9 - Poderá, ainda, a LOCADORA, a juízo do LOCATÁRIO, responder por perdas e danos,
independentemente das demais sanções previstas neste edital.
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições estabelecidas no
presente edital, e seus anexos.
17.2 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo, negociar o preço com a empresa vencedora a fim de almejar
proposta mais vantajosa para a Administração.
17.3 - 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 Colatina - ES.
17.4 - As informações complementares, inerentes a este Pregão Presencial, e os pedidos de
esclarecimentos deverão ser solicitados anteriormente a data fixada para abertura da sessão pública,
via internet, no endereço eletrônico licitacoes.colatina@gmail.com e poderão ser obtidas pelo telefone
(27) 3177-7866, em dias úteis no horário de 09h às 18h.
17.5 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste Edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e
3º do artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.
17.5.1 - As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES,
situada na Av. Ângelo Giuberti, 343, Bairro Esplanada, Colatina-ES, no horário das 12h às 17h e, fora
do prazo legal, não serão conhecidas.
16.7 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
16.7.1 - Anexo I - Especificações do objeto licitado;
16.7.2 - Anexo II - Termo de Referência;
16.7.3 - Anexo III - Modelo de Credenciamento;
16.7.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias);
16.7.5 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor);
16.7.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes);
16.7.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração (Artigo 29 da Lei Orgânica Municipal);
16.7.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
16.7.9 - Anexo IX - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
16.7.10 - Anexo X - Minuta de Contrato.
Colatina - ES, 08 de julho de 2021.

________________________________________
ADILSON VILAÇA DE FREITAS
(Secretário Municipal de Cultura e Turismo)
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Anexo II
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1 -1DO
OBJETO:
- DO
OBJETO:
1.11.1
- O- O
objeto
da da
presente
licitação
é aéformalização
de de
registro
de de
preços
para
locação
de de
equipamentos
de
objeto
presente
licitação
a formalização
registro
preços
para
locação
equipamentos
sonorização,
iluminação,
banheiro
químico,
palco,
tenda,
cadeira,
de sonorização,
iluminação,
banheiro
químico,
palco,
tenda,
cadeira,mesa
mesaee demais
demais infraestruturas,
infraestruturas, com
fornecimento
fornecimentodedemão
mãodedeobra
obrae etodos
todosmateriais
materiaisnecessários,
necessários,indispensáveis
indispensáveis àà realização
realização dos
dos Eventos da
Administração
2021/2022, através
através da
da
AdministraçãoMunicipal,
Municipal,envolvendo
envolvendotodas
todasas
as Secretarias,
Secretarias, no
no decorrer
decorrer do
do ano
ano de
de 2021/2022,
Secretaria
Municipal
Secretaria
MunicipaldedeCultura
Culturae eTurismo.
Turismo.
1.21.2
- Os
facultado aa
- Osquantitativos
quantitativosdos
dosserviços
serviçosde
delocação
locação foram
foram mensurados
mensurados de
de forma
forma estimativa,
estimativa, ficando
ficando facultado
esta
Administração
adquiri-los
no
todo
ou
em
parte,
de
acordo
com
sua
real
necessidade,
sem
que
esta Administração adquiri-los no todo ou em parte, de acordo com sua real necessidade, sem que caiba
caiba aa
empresa
vencedora
qualquer
indenização
pelos
quantitativos
não
requisitados.
empresa vencedora qualquer indenização pelos quantitativos não requisitados.
2 - DA JUSTIFICATIVA:
2 - DA JUSTIFICATIVA:
2.1 - A formalização de registro de preços para o objeto de que se trata, se faz necessária para atender a
2.1 - A formalização de registro de preços para o objeto de que se trata, se faz necessária para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e demais Secretarias Municipais. Leva-se em
demanda da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e demais Secretarias Municipais. Leva-se em
consideração o crescimento da demanda nos serviços de infraestrutura para implementação e ações culturais
o crescimento
daem
demanda
serviços
infraestrutura
implementação
e ações
e consideração
artísticas em todo
o Município,
face da nos
aplicação
dasdepolíticas
públicaspara
de cultura
com o objetivo
de
culturais
e
artísticas
em
todo
o
Município,
em
face
da
aplicação
das
políticas
públicas
de
cultura
o
incentivar e promover a nossa diversidade cultural, primando pela formação de espectadores para ascom
áreas
objetivo
de
incentivar
e
promover
a
nossa
diversidade
cultural,
primando
pela
formação
de
espectadores
da Música, do Teatro, das Artes Plásticas, do Audiovisual, da Dança, da Cultura Popular e da Literatura, tem
para as aáreas
da Música,
do Teatro,
Artes de
Plásticas,
Audiovisual,
Cultura
Popular
e da
realizado
execução
de eventos
como:das
Festival
Verão, do
Carnaval,
Festada
da Dança,
Cidade,da
Desfile
Cívico,
Festival
tem realizado
a execução
de eventos
como:
Festival
de Verão, Carnaval,
Festa
da Cidade,
Desfile
deLiteratura,
Teatro, Festival
de Inverno,
Eventos
Escolares,
Sociais,
Mobilizações,
Natal e os
demais
eventos
que
Cívico, Festival
de Teatro,
Festival
de Inverno,
Eventos
Escolares,
Sociais,o Mobilizações,
Natal ede
os eventos
demais
compõem
o calendário
cultural
e artístico
da nossa
cidade,
bem como
apoio a realização
eventos que
compõem
o calendário cultural e artístico da nossa cidade, bem como o apoio a realização de
organizados
pelas
comunidades.
eventos organizados pelas comunidades.
3 - DO PRAZO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3 - DO PRAZO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1 - A Autorização de Fornecimento será emitida após a formalização do Pedido de Fornecimento, pela
3.1 - A Autorização
de Fornecimento
será emitida
apósresponsável
a formalização
Pedido de Fornecimento,
pela
Secretaria
Municipal interessada,
discriminando
o servidor
pelodo
acompanhamento
e fiscalização
interessada,
o servidor
responsável
pelo acompanhamento
e fiscalização
doSecretaria
processo,Municipal
bem como
o localdiscriminando
do evento, os
lotes, a
especificação
técnica e a quantidade
dos
do processo,a serem
bem como
o local do evento, os lotes, a especificação técnica e a quantidade dos
equipamentos
fornecidos.
equipamentos a serem fornecidos.
3.2 - A Autorização de Fornecimento será encaminhada a empresa vencedora no prazo mínimo de 48
3.2 - A e
Autorização
Fornecimento
encaminhada a empresa vencedora no prazo mínimo de 48
(quarenta
oito) horasdeanteriores
a dataserá
do evento.
(quarenta e oito) horas anteriores a data do evento.
3.3 - As montagens e instalações dos equipamentos licitados deverão ser concluídas no prazo
3.3 - Asde
montagens
dos equipamentos
licitados
ser concluídas
prazo
máximo
de 24
máximo
24 (vintee einstalações
quatro) horas
anteriores do
iníciodeverão
do evento,
para quenoos
mesmos
sejam
(vinte e quatro)
horas anteriores
do início
evento,
que os mesmos
vistoriados
pelo
Corpo de
vistoriados
pelo Corpo
de Bombeiros
e o do
prazo
parapara
desmontar
é de até sejam
03 (três)
dias após
o término
doBombeiros
mesmo. e o prazo para desmontar é de até 03 (três) dias após o término do mesmo.
- Por
ocasiãodada
entrega,
casoseja
seja
detectadoque
queos os
serviçoscontratados
contratados não
não atendam
atendam àsàs
3.43.4- Por
ocasião
entrega,
caso
detectado
serviços
especificações
técnicas
do
objeto
licitado,
poderá
o
Município
rejeitá-los,
integralmente
ou
em parte,
parte,
especificações técnicas do objeto licitado, poderá o Município rejeitá-los, integralmente ou em
obrigando-se aa empresa
empresa vencedora
IMEDIATAMENTE
a substituição
daquelesdaqueles
não aceitos.
obrigando-se
vencedoraa providenciar
a providenciar
IMEDIATAMENTE
a substituição
nãoO
transporte
e carregamento
dos materiais não
será de
responsabilidade
aceitos.
O transporte
e carregamento
dosaceitos,
materiais
não
aceitos, será da
delicitante.
responsabilidade da
licitante.
3.5 - Executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações e demais elementos técnicos
integram
esteosTermo
de eReferência,
rigorosamente
as Normas
Técnicas
da ABNT,
das
3.5que
- Executar
todos
serviços
instalaçõesobedecendo
de acordo com
as especificações
e demais
elementos
técnicos
Concessionárias
de
Serviços
Públicos
e
Normas
de
Segurança;
que integram este Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da
3.6 - Todo o local de montagem deverá ser sinalizado de acordo com as normas de segurança.
3.7 - A empresa vencedora deverá ter responsáveis técnicos qualificados pelos equipamentos no local do
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ABNT,
dasdurante
Concessionárias
de Serviços
Públicos do
e Normas
Segurança;
evento,
todo o período
da realização
mesmo,de
assim
como promover às suas custas, além do
controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços, a segurança necessária à perfeita
3.6execução
- Todo o dos
localserviços,
de montagem
deverá
sinalizado
de acordo
com asnonormas
segurança.
no tocante
aosser
objetos
e materiais
instalados
local dadeprestação
dos serviços.
A conferência
do objeto
contratual
será exercida
peloqualificados
Município de
Colatina,
através da
3.73.8
- A- empresa
vencedora
deverá
ter responsáveis
técnicos
pelos
equipamentos
noSecretaria
local do
Municipal
requisitante,
de acordo
com o quantitativo
totalassim
e especificações
constantes
dascustas,
Autorizações
de
evento,
durante
todo o período
da realização
do mesmo,
como promover
às suas
além do
Fornecimento,
sob pena
de sofrer aasserem
sanções
previstas neste
controle
tecnológico
dos materiais
empregados
nos instrumento.
serviços, a segurança necessária à perfeita
execução dos serviços, no tocante aos objetos e materiais instalados no local da prestação dos serviços.
3.9 - Caso a empresa vencedora se recuse a assinar a Autorização de Fornecimento ou se não dispuser de
de atender
à necessidade
da Administração,
mesma
poderá
ser expedida
para as
3.8condições
- A conferência
do integralmente
objeto contratual
será exercida
pelo Municípioa de
Colatina,
através
da Secretaria
demais requisitante,
proponentes de
queacordo
concordarem
em fornecertotal
os emateriais,
observada
a ordem
classificaçãode
do
Municipal
com o quantitativo
especificações
constantes
dasdeAutorizações
Fornecimento,
sob pena de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
Registro de Preços.
- Todas
as despesas
com transporte,
descarregamento
e o recolhimento,
inclusive de
dos
3.93.10
- Caso
a empresa
vencedora
se recuse acarregamento,
assinar a Autorização
de Fornecimento
ou se não dispuser
condições
de atender
integralmente
à necessidade
da Administração,
itens recusados,
serão
de responsabilidade
da empresa
vencedora. a mesma poderá ser expedida para as
demais proponentes que concordarem em fornecer os materiais, observada a ordem de classificação do
Registro
Preços.
4 - DASdeRESPONSABILIDADES
DA EMPRESA VENCEDORA:
3.10
as despesas
transporte,
carregamento,
descarregamento
o recolhimento,
inclusive
dos
4.1- -Todas
Providenciar
todos com
os recursos
necessários
ao perfeito
cumprimentoedo
objeto contratado,
devendo
itens
recusados,
de responsabilidade
da empresa
vencedora.
estar
incluídasserão
no preço
proposto, todas
as despesas
com materiais, equipamento, mão de obra,
montagem, desmontagem, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e
4 -trabalhistas
DAS RESPONSABILIDADES
EMPRESA
VENCEDORA:
e demais despesas DA
necessárias
à perfeita
execução dos serviços, bem como, todos os itens de
segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros, seguindo exigências constantes da Lei n° 9.269 de
4.121/07/2009
- Providenciar
todos os
recursos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
e o Decreto
2.423/2009.
estar incluídas no preço proposto, todas as despesas com materiais, equipamento, mão de obra, montagem,
desmontagem,
fretes, embalagens,
seguros,pela
impostos,
tarifas,
encargos
sociais e trabalhistas
e
4.2 - Responsabilizar-se
permanentemente,
guarda,taxas,
vigilância,
segurança
e manutenção
das estruturas
demais
despesas necessárias
execução
dos serviços,
bem como,dos
todos
os itens
de cabendo
segurança
e equipamentos,
materiais eà perfeita
ferramentas
utilizadas
para a prestação
serviços,
não
ao
exigidos
peloarcar
Corpocom
de Bombeiros,
seguindo relativa
exigências
constantes
da Lei n° 9.269roubo
de 21/07/2009
o
Município
qualquer despesa
a danos,
desaparecimento,
ou furto edos
Decreto
2.423/2009.
equipamentos, materiais e ferramentas.
4.24.3
- Responsabilizar-se
pela guarda, vigilância,
segurança
e manutenção
dasentre
estruturas
- Responsabilizar-sepermanentemente,
pela reposição e requalificação
de passeios,
postes, tampas
de caixas,
outros
e elementos
equipamentos,
materiais
e
ferramentas
utilizadas
para
a
prestação
dos
serviços,
não
cabendo
ao
existentes no local se deteriorados durante a montagem e desmontagem da estrutura. Será
Município
arcar com
relativa
a danos,
roubo ou furto
dos equipamentos,
exigido também
a qualquer
reposiçãodespesa
e reparos
na área,
de tal desaparecimento,
forma que não desconfigure
o projeto
anteriormente
materiais
e ferramentas.
implantado.
4.34.4
- Responsabilizar-se
reposição
requalificação
de passeios,
postes,
tampas de caixas, entre outros
- Cumprir todos os pela
prazos
e demaise orientações
estabelecidas
pelo
Município.
elementos existentes no local se deteriorados durante a montagem e desmontagem da estrutura. Será
exigido
também a reposição
reparos
na área,
de tal forma
que não
desconfigure
o projeto
anteriormente
4.5 - Responder
por danos,ebens
materiais
e avarias
que venham
a ser
causados por
seus empregados
ou
implantado.
preposto, ao Município e/ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade.
4.4 - Cumprir todos os prazos e demais orientações estabelecidas pelo Município.
4.6 - Disponibilizar fios, cabos, conectores, boxtruss e treliças suficientes para instalação e funcionamento
do sistema. Prevenção contra incêndio (extintores) e aterramento, de acordo com as normas técnicas da
4.5legislação
- Responder
por danos, bens materiais e avarias que venham a ser causados por seus empregados ou
em vigor.
preposto, ao Município e/ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade.
4.7 - Entregar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e o Atestado de Regularidade do Corpo de
4.6 - Disponibilizar fios, cabos, conectores, boxtruss e treliças suficientes para instalação e funcionamento do
Bombeiros para cada serviço contratado.
sistema. Prevenção contra incêndio (extintores) e aterramento, de acordo com as normas técnicas da
legislação em vigor.
4.8 - Executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações e demais elementos técnicos
que integram este Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, das
4.7 - Entregar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e o Atestado de Regularidade do Corpo de
Concessionárias de Serviços Públicos e Normas de Segurança.
Bombeiros para cada serviço contratado.
4.9 - Retirar todo o entulho decorrente da execução dos serviços, deixando o local totalmente limpo.
4.10 - Fornecer os objetos licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões
estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize o
fornecimento com produto de má qualidade.
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4.84.11
- Executar
todos
serviçosde
e instalações
acordo com ainda
as especificações
demais habitual
elementos
- Atender
aosos pedidos
fornecimentodeemergencial,
que fora doe horário
de
técnicos
que integram este Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT,
entrega/instalações.
das4.12
Concessionárias
Serviços
Públicos
e Normas
de Segurança.
- Manter os de
seus
empregados
sujeitos
às normas
disciplinares do Município, porém sem qualquer
vínculo empregatício com o mesmo.
4.94.13
- Retirar
todo o entulho
decorrente
da execução
dos serviços,
deixando
o local totalmente
limpo.
- Respeitar
as normas
e procedimentos
de controle
e acesso
às dependências
do Município.
4.14 - Fornecer aos seus empregados todo material necessário para a execução dos serviços, incluído o
4.10
- Fornecer
objetosnalicitados
de dos
boa produtos
qualidade,solicitados,
nas quantidades
solicitadas,
dentrodedos
padrões
cuidado
com aoshigiene
condução
como também
materiais
segurança,
estabelecidos,
vindo a responder
danos
eventuais
que comprovadamente
vier a causar, caso realize o
conforme legislação,
assumindo por
todos
os riscos
concernentes
à execução do contrato.
fornecimento
com produto
de responsabilidades
má qualidade.
4.15 - Assumir
todas as
e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal súbito, inclusive para atendimento em casos de emergência,
4.11
- Atender
aos
de fornecimento
emergencial,
que fora
do legais
horário
habitual do
de
assumindo
ainda
as pedidos
responsabilidades
civis e penais,
bem comoainda
as demais
sanções
decorrentes
entrega/instalações.
descumprimento dessas responsabilidades.
4.16
- Responder
pelas despesas
relativas
a encargos
trabalhistas,
seguro
de sem
acidentes,
impostos,
4.12
- Manter
os seus empregados
sujeitos
às normas
disciplinares
do Município,
porém
qualquer
vínculo
contribuições
previdenciárias
e
quaisquer
outras
que
forem
devidas,
e
referentes
aos
serviços
executados
empregatício com o mesmo.
por seus empregados, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com o Município.
4.17
- Responder
integralmente
por perdasdee controle
danos que
vier a causar
ao Município
a terceiros em razão
4.13
- Respeitar
as normas
e procedimentos
e acesso
às dependências
doou
Município.
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
4.14
- Fornecercontratuais
aos seus ou
empregados
material
necessário para a execução dos serviços, incluído o
cominações
legais a quetodo
estiver
sujeita.
cuidado
a higiene imediata
na condução
dos produtos
solicitados,
comooutambém
materiaisapontadas
de segurança,
4.18 -com
Providenciar
correção
das deficiências,
falhas
irregularidades
pela
conforme
legislação,
assumindo
todos
riscoscontratado.
concernentes à execução do contrato.
Fiscalização,
quando
da execução
doos
objeto
4.19 - Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer
4.15
- Assumirinclusive
todas asa correção
responsabilidades
e tomar
as medidas
necessárias
ao atendimento
dos seus
imprevistos,
de situações
adversas,
para o perfeito
desenvolvimento
das atividades,
empregados,
acidentados
ou
com
mal
súbito,
inclusive
para
atendimento
em
casos
de
emergência,
devendo o representante da empresa estar munido de telefone celular.
assumindo
ainda aos
as responsabilidades
civis e emergencial,
penais, bem ainda
comoque
as demais
sançõeshabitual
legais decorrentes
4.20 - Atender
pedidos de fornecimento
fora do horário
de serviço. do
descumprimento
dessas
responsabilidades.
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE COLATINA:
5.1-- Acompanhar,
fiscalizar
e avaliar relativas
a prestação
dos serviços,
objeto do contrato;
4.16
Responder pelas
despesas
a encargos
trabalhistas,
seguro de acidentes, impostos,
5.2
Proporcionar
todas
as
facilidades
à
boa
execução
das
obrigações
contratuais,
permitir o livre
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas, e referentes
aos inclusive,
serviços executados
por
acesso
de
representantes
e
empregados
da
empresa
vencedora
às
suas
dependências;
seus empregados, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com o Município.
5.3 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;
5.4- Responder
- Prestar asintegralmente
informações epor
osperdas
esclarecimentos
solicitados
pela empresa
vencedora
para a fiel
4.17
e danos que
vier a causar
ao Município
ou a terceiros
emexecução
razão de
do ou
contrato.
ação
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
6 - DO PERÍODO
VIGÊNCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
contratuais
ou legaisDE
a que
estiver DA
sujeita.
4.18
imediata
deficiências,
falhas
ou irregularidades
apontadas
pela
Fiscalização,
6.1- Providenciar
- A vigência da
Ata de correção
Registro das
de Preços
dar-se-á
por um
período de 12 (doze)
meses,
iniciando-se
na
quando
da execução
objeto
contratado.
data posterior
a dedo
sua
publicação
no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.
4.19 - Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer imprevistos,
inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das atividades, devendo o
representante da empresa estar munido de telefone celular.
4.20 - Atender aos pedidos de fornecimento emergencial, ainda que fora do horário habitual de serviço.
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE COLATINA:
5.1- Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços, objeto do contrato;
5.2 - Proporcionar todas as facilidades à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre
acesso de representantes e empregados da empresa vencedora às suas dependências;
5.3 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;
5.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa vencedora para a fiel
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execução do contrato.
6 - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
6.1 - A vigência da Ata de Registro de Preços dar-se-á por um período de 12 (doze) meses, iniciandose na data posterior a de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.
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Anexo III
MODELO DE DECLARAÇÃO
CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial nº 038/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº 038/2021

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
O
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
O ..........................,
abaixo assinado, na qualidade
de responsável
legal................................,
pela Empresa ..........................................................................................,
com sede
na Rua/Av
nº.........., Bairro...................,
devidamente
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
..........................,
com
sede nainformar
Rua/Av ................................,
Bairro...................,
Cidade............,
UF.......,
vem
pela
presente,
a
V.Sª, nº..........,
que
o(a)
Srº.(ª)
Cidade............,
UF......., vem pela presente,
informar
V.Sª, que nº
o(a)..........................,
Srº.(ª) .................................................,
Carteira de
.................................................,
Carteira
de aIdentidade
é pessoa autorizada
a
Identidade
nº ..........................,
pessoa
autorizada
a representar,
em durante
todos osa atos,
a pessoa
jurídica em
acima
citada
representar,
em todos osé atos,
a pessoa
jurídica
acima citada
realização
do Pregão
epígrafe,
podendo
para tanto,
oferecer
lances
verbais,
renunciar
a recursos,
requerer,
assinar,
enfim,a
durante
a realização
do Pregão
emnovos
epígrafe,
podendo
paratransigir,
tanto, oferecer
novos
lances verbais,
transigir,
renunciar
praticarrequerer,
todos osassinar,
atos referentes
ao certame.
recursos,
enfim, praticar
todos os atos referentes ao certame.
LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

________________________________________________
________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa
devidamente
constituído do contrato social ou representante
Assinatura
Identificável
legal)
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social ou representante legal)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga, bem
Obs.:
Deverá
ser apresentado
que comprove
que o subscritor tem poderes para a outorga , bem como o
como
o original
da Carteiradocumento
de Identidade
do Credenciado.
original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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Anexo IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
HABILITATÓRIAS
DECLARAÇÃO ÀS
DE EXIGÊNCIAS
ATENDIMENTO
ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Pregão Presencial nº 038/2021

Pregão Presencial nº 038/2021

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
O
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
O ..........................,
abaixo assinado, na qualidade
de responsável
legal................................,
pela Empresa ..........................................................................................,
com sede
na Rua/Av
nº.........., Bairro...................,
devidamente
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
..........................,
com
sede
Rua/Av
................................,
Cidade............, UF......., DECLARA, sob as penas da
lei,naque
satisfaz
plenamentenº..........,
todas Bairro...................,
as exigências
Cidade............,
UF.......,
DECLARA,
sob as
penas da em
lei, que
satisfazao
plenamente
todas
asVII,
exigências
habilitatórias
previstas
no certame
epigrafado,
obediência
disposto no
inciso
do art. habilitatórias
4º, da Lei n°
previstas
no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inciso VII, do art. 4º, da Lei n° 10.520/02.
10.520/02.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

________________________________________________
________________________________________________
Assinatura Identificável
Identificável
(nome do representante legal da empresa Assinatura
devidamente
constituído do contrato social)
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo V
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE ATENDIMENTO
AO INCISO
XXXIIIXXXIII
DO ART.
DA7ºCONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DECLARAÇÃO
DE ATENDIMENTO
AO INCISO
DO 7º
ART.
DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
Pregão Presencial nº 038/2021

Pregão Presencial nº 038/2021

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
O
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
O ..........................,
abaixo assinado, na qualidade
de responsável
legal................................,
pela Empresa ..........................................................................................,
com sede
na Rua/Av
nº.........., Bairro...................,
devidamente
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
..........................,
com
na Rua/Av
................................,
Cidade............, UF......., DECLARA, para os fins dosede
disposto
no inciso
V do art. nº..........,
27 da Bairro...................,
Lei 8.666/93,
Cidade............,
UF.......,
para que
os fins
do emprega
disposto no
inciso Vde
do18
art.(dezoito)
27 da Leianos
8.666/93,
acrescidonoturno,
pela Lei
acrescido pela
LeiDECLARA,
n.º 9.854/99,
não
menores
em trabalho
n.ºperigoso
9.854/99,
não emprega
menores
18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ou que
insalubre
e menores
de 16de
(dezesseis)
anos.
menores de 16 (dezesseis) anos .
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.
LOCAL E DATA
LOCAL E DATA

________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa
devidamente constituído do contrato social)
________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo VI
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO IMPEDITIVO
DECLARAÇÃO
DE DE
INEXISTÊNCIA
DE FATO SUPERVENIENTE
Pregão Presencial nº 038/2021

Pregão Presencial nº 038/2021

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
O
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa ..........................................................................................,
.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro...................,
devidamente
inscrita UF.......,
no CNPJDECLARA,
sob o nº ..........................,
com
na que
Rua/Av
nº.........., Bairro...................,
Cidade............,
sob as penas
da sede
Lei, de
não ................................,
existe fato superveniente
impeditivo à
Cidade............,
UF.......,
DECLARA,
sob
as
penas
da
Lei,
de
que
não
existe
fato
superveniente
impeditivo
à sua
sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como nos submete
a todas
as
habilitação
, e que
aceita na
todas
as exigências
do alterações
presente Edital,
bem como nos submete a todas as disposições
disposições
contidas
Lei 8.666/93
e suas
posteriores.
contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.
LOCAL E DATA
LOCAL E DATA
________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa
devidamente constituído do contrato social)
________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo VII
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO
DO ARTIGO 29
LEI ORGÂNICA
DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO
DODA
ARTIGO
29 DA LEIMUNICIPAL
ORGÂNICA MUNICIPAL
Pregão Presencial nº 038/2021

Pregão Presencial nº 038/2021

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
O
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
empresa
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
O ..................,
abaixo assinado,
qualidade
de responsável
legal pela empresa
..........................................................................................,
comnasede
na Rua/Av
................................,
nº..........,
Bairro..................., Cidade............,
devidamente
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
..................,
com
sede
na
Rua/Av
................................,
nº..........,das
Bairro...................,
UF......., DECLARA, sob as penalidades da Lei, que nenhum dos seus
sócios e qualquer
pessoas por
Cidade............,
UF......., DECLARA,
sob as penalidades
Lei, que nenhum
seus sócios
qualquermencionadas
das pessoas por
esses designados
para acompanhar
o certame, da
encontra-se
ligadodos
a qualquer
das epessoas
no
esses
designados
para
acompanhar
o certame,
encontra-seouligado
a qualquer
dasou
pessoas
mencionadas
artigo 29
artigo
29 da Lei
Orgânica
Municipal
por matrimônio
parentesco,
afim
consangüíneo,
até no
o segundo
ou por adoção.
da grau
Lei Orgânica
Municipal por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau ou por adoção.
DECLARA
AINDA
nenhum
dos sócios
(proprietários
ou quotista)
e qualquer
daspor
pessoas
por esses
DECLARA
AINDA
queque
nenhum
dos sócios
(proprietários
ou quotista)
e qualquer
das pessoas
esses designados
designados
para
acompanhar
certame
exerce
ouúltimos
já exerceu,
nosmeses,
últimoscargo,
06 (seis)
meses,
cargo, pública
emprego
para
acompanhar
o certame
exerceo ou
já exerceu,
nos
06 (seis)
emprego
ou função
na
ou
função
pública
na
Administração
Pública
Municipal.
Administração Pública Municipal.
LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

________________________________________________
Assinatura Identificável
________________________________________________
(nome do representante legal da empresaAssinatura
devidamente
constituído do contrato social)
Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO
ELETRÔNICODE ENDEREÇO ELETRÔNICO
DECLARAÇÃO
Pregão Presencial nº 038/2021

Pregão Presencial nº 038/2021

A empresa ______________, inscrita no CNPJ sob o n.º ________, por intermédio de seu representante
legal ______________,
o(a) Sr.(a) inscrita
_________________,
da por
Carteira
de Identidade
No ___________
e doSr.(a)
CPF
A empresa
no CNPJ sob oportador
n.º ________,
intermédio
de seu representante
legal o(a)
n.º__________,
DECLARA
seu endereço
(e-mail) DECLARA
_______________,
telefone
_________________,
portador da Carteira
de Identidade
No ___________eletrônico
e do CPF n.º__________,
seu endereço eletrônico
(fixo)_______________
(celular)______________
para para
notificar
e receber
(e-mail)
_______________, telefone (fixo)_______________
(celular)______________
notificar
e receberdecisões
decisõesproferidas
proferidas no
no
procedimento,
que
terá
validade
para
ciência
inequívoca,
produzindo
efeitos
para
contagem
de
prazos.
procedimento, que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos.

LOCAL E DATA
LOCAL E DATA

________________________________________________
Assinatura Identificável
________________________________________________
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA
OU EMPRESA
DE PEQUENO
DECLARAÇÃO DEDE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA
OU EMPRESA
DE PEQUENO
PORTE PORTE
Pregão Presencial nº 038/2021

Pregão Presencial nº 038/2021

AO
DA PREFEITURA
PREFEITURAMUNICIPAL
MUNICIPAL
COLATINA
AOPREGOEIRO
PREGOEIRO DA
DEDE
COLATINA

(NOME
devidamente inscrita
inscrita no
no CNPJ
CNPJ sob
sob oo nºnº ..................,
.................., com
na Rua/Av.
Rua/Av.
(NOME DA
DA EMPRESA),
EMPRESA), devidamente
com sede
sede na
................................,
nº..........,
Bairro...................,
Cidade............,
UF.......,
por
mediação
de
seu
representante
................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, UF......., por mediação de seu
legal
o(a) Sr(a) legal
.........................................,
DECLARA, sob penas
da lei,sob
quepenas
está enquadrada
representante
o(a) Sr(a) .........................................,
DECLARA,
da lei, que como
está
MICROEMPRESA/EMPRESA
DE
PEQUENO
PORTE,
nos
termos
do
inciso
I
e
II
do
art.do3º
enquadrada como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do inciso I e II
art.da
3º Lei
da
Complementar nº 123/2006, e para fins de obtenção dos benefícios da referida Lei e suas alterações, não
Lei Complementar nº 123/2006, e para fins de obtenção dos benefícios da referida Lei e suas alterações,
estar incurso em nenhuma das vedações do art. 3º., §4º.
não estar incurso em nenhuma das vedações do art. 3º., §4º.
LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

_______________________________________________
_______________________________________________
Assinatura Identificável
Assinatura
(nome dos Identificável
sócios ou nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
(nome dos sócios ou nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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ANEXO X
MINUTA DE
DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº ______/2021.
MINUTA DE ATA DE REGISTRO
DEATA
PREÇOS
Nº ______/2021.
Pelo presente
instrumentoDE
o COLATINA,
MUNICÍPIOpessoa
DE COLATINA,
jurídicainterno,
de direito
público
Pelo presente instrumento
o MUNICÍPIO
jurídica de pessoa
direito público
inscrito
no
interno,
inscrito
no
CNPJ
sob
o
nº
27.165.729/0001-74,
com
sede
na
av.
Ângelo
Giuberti,
343,
bairro
CNPJ sob o nº 27.165.729/0001-74, com sede na av. Ângelo Giuberti, 343, bairro Esplanada, Colatina/ES,
Esplanada,
por seu Prefeito
João Guerino
Balestrassi,
neste ato Colatina/ES,
representadoneste
por ato
seurepresentado
Prefeito Municipal,
Sr. JoãoMunicipal,
Guerino Sr.
Balestrassi,
brasileiro,
casado,
brasileiro,
casado,
Engenheiro,
portador
do CPF: 493.782.447-34,
Cidade,denominado
doravante
Engenheiro,
portador
do CPF:
493.782.447-34,
residente nestaresidente
Cidade, nesta
doravante
denominado
CONTRATANTE,
julgamento
na modalidade
Pregão Presencial
nº
CONTRATANTE,
considerandoconsiderando
o julgamentoo da
licitação da
nalicitação
modalidade
Pregão Presencial
nº 038/2021,
038/2021,
sob odeSistema
de Preços, devidamente
pelacompetente
autoridade
instauradoinstaurado
sob o Sistema
Registrode
deRegistro
Preços, devidamente
homologado homologado
pela autoridade
competente
conformenºProcesso
nº XXXXX,
RESOLVE
registrar
os preços
da empresa ______________,
conforme Processo
XXXXX, RESOLVE
registrar
os preços
da empresa
______________,
inscrita no CNPJ
inscrita
no______________,
CNPJ sob o nºcom
______________,
sede na Rua/Av.
____________,
nº _____,
Bairro
sob o nº
sede na Rua/Av.com
____________,
nº _____,
Bairro ___________,
_________
___________,
_________
___,
CEP.:
___________,
neste
ato
denominada
CONTRATADA,
representada
- ___, CEP.: ___________, neste ato denominada CONTRATADA, representada por __________ (indicar a
por
__________
a condição perante
jurídica do
representante
perante adiretor,
empresa,
por ex.sócio,
condição
jurídica (indicar
do representante
a empresa,
por ex.sócio,
procurador,
etc), diretor,
Sr.(a)
procurador,
etc),
Sr.(a)
_________________,
(nome
completo,
nacionalidade,
estado
civil,
profissão),
_________________, (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão), inscrito no CPF sobinscrito
o nº
no________________,
CPF sob o nº ________________,
portador
da Carteiranºde____________,
Identidade nº ____________,
residentenae
portador da Carteira
de Identidade
residente e domiciliada
domiciliada
na Rua/Av. _____________,
Bairro ____________,
____________
- ES, vencedora
do Lote
Rua/Av. _____________,
Bairro ____________,
____________
- ES, vencedora
do Lote
XX, XX,
nas
nas
quantidades
estimadas,
atendendo
as
condições
previstas
no
Instrumento
Convocatório
e
mediante
as
quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e mediante as
cláusulas
seguintes:
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente licitação é a formalização de registro de preços para locação de equipamentos de
1.1 - O objeto da presente licitação é a formalização de registro de preços para locação de equipamentos
sonorização, iluminação, banheiro químico, palco, tenda, cadeira, mesa e demais infraestruturas, com
de sonorização,
iluminação,
tenda, cadeira,
mesa eàdemais
infraestruturas,
fornecimento
de mão
de obrabanheiro
e todos químico,
materiaispalco,
necessários,
indispensáveis
realização
dos Eventoscom
da
fornecimento Municipal,
de mão deenvolvendo
obra e todos
materiais
necessários,
indispensáveis
à realização
dos Eventos
Administração
todas
as Secretarias,
no decorrer
do ano
de 2021/2022,
através da
da
Administração
Municipal,
envolvendo
todas as Secretarias, no decorrer do ano de 2021/2022, através da
Secretaria
Municipal
de Cultura
e Turismo.
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
1.2 - Os quantitativos dos serviços de locação e montagem foram mensurados de forma estimativa, ficando
1.2 - Os aquantitativos
dos serviços
de locação
e montagem
foram
forma
ficando
facultado
esta Administração
adquiri-los
no todo
ou em parte,
demensurados
acordo comdesua
real estimativa,
necessidade,
sem
facultado
esta Administração
adquiri-los
no todo
ou quantitativos
em parte, denão
acordo
com sua real necessidade, sem
que
caiba aaCONTRATADA
qualquer
indenização
pelos
requisitados.
que caiba a CONTRATADA qualquer indenização pelos quantitativos não requisitados.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1 - A Autorização de Fornecimento será emitida após a formalização do Pedido de Fornecimento, pela
2.1 - A Autorização
de Fornecimento
será emitida
apósresponsável
a formalização
Pedido de Fornecimento,
pela
Secretaria
Municipal interessada,
discriminando
o servidor
pelodo
acompanhamento
e fiscalização
Municipal
interessada,
pelo acompanhamento
e fiscalização
doSecretaria
processo,
bem como
o localdiscriminando
do evento, oosservidor
lotes, responsável
a especificação
técnica e a quantidade
dos
do processo,a serem
bem como
o local do evento, os lotes, a especificação técnica e a quantidade dos
equipamentos
fornecidos.
equipamentos a serem fornecidos.
2.2 - A Autorização de Fornecimento será encaminhada à CONTRATADA no prazo mínimo de 48
2.2 - A Autorização
de Fornecimento
será do
encaminhada
(quarenta
e oito) horas
anteriores a data
evento. à CONTRATADA no prazo mínimo de 48 (quarenta e
oito) horas anteriores a data do evento.
2.3 - As montagens e instalações dos equipamentos licitados deverão ser concluídas no prazo
2.3 - As de
montagens
dos equipamentos
licitados
ser concluídas
noos
prazo
máximosejam
de 24
máximo
24 (vintee instalações
e quatro) horas
anteriores do
iníciodeverão
do evento,
para que
mesmos
(vinte e quatro)
horas anteriores
do início
evento,
que os mesmos
vistoriados
pelo
Corpo de
vistoriados
pelo Corpo
de Bombeiros
e o do
prazo
parapara
desmontar
é de até sejam
03 (três)
dias após
o término
Bombeiros
do
mesmo. e o prazo para desmontar é de até 03 (três) dias após o término do mesmo.
2.4- Por
- Porocasião
ocasiãodadaentrega,
entrega,caso
casoseja
sejadetectado
detectadoque
queososserviços
serviçoscontratados
contratados não
não atendam
atendam àsàs
2.4
especificações técnicas
poderá
o CONTRATANTE
rejeitá-los,
integralmente
ou emouparte,
especificações
técnicasdo
doobjeto
objetolicitado,
licitado,
poderá
o CONTRATANTE
rejeitá-los,
integralmente
em
obrigando-se
a CONTRATADA
a providenciar
IMEDIATAMENTE
a substituição
daqueles daqueles
não aceitos.
parte,
obrigando-se
a CONTRATADA
a providenciar
IMEDIATAMENTE
a substituição
nãoO
transporte
carregamento
dos materiais não
aceitos,
será de
responsabilidade
aceitos.
O etransporte
e carregamento
dos
materiais
não
aceitos, serádadelicitante.
responsabilidade da
licitante.
2.5 - Executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações e demais elementos técnicos
que integram este Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, das
Concessionárias de Serviços Públicos e Normas de Segurança;
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2.6 - Todo o local de montagem deverá ser sinalizado de acordo com as normas de segurança.
2.5 - Executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações e demais elementos
técnicos
integram este
Termo
Referência,técnicos
obedecendo
rigorosamente
as Normas Técnicas
2.7 - Aque
CONTRATADA
deverá
terde
responsáveis
qualificados
pelos equipamentos
no local da
do ABNT,
evento,
das
Concessionárias
de Serviços
Públicos
Normas assim
de Segurança;
durante
todo o período
da realização
doe mesmo,
como promover às suas custas, além do controle
tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços, a segurança necessária à perfeita execução
2.6dos
- Todo
o local
montagem
deveráeser
sinalizado
de acordo
com da
as normas
dedos
segurança.
serviços,
node
tocante
aos objetos
materiais
instalados
no local
prestação
serviços.
2.72.8
- A- CONTRATADA
responsáveis
pelos equipamentos
no local doMunicipal
evento,
A conferência dodeverá
objetoter
contratual
será técnicos
exercida qualificados
pelo CONTRATANTE,
através da Secretaria
durante
todo o período
da realização
do mesmo, total
assim ecomo
promover às
suas custas,
do controle
requisitante,
de acordo
com o quantitativo
especificações
constantes
das além
Autorizações
de
tecnológico
dos materiais
nos serviços,
a segurança necessária à perfeita execução
Fornecimento,
sob pena adeserem
sofrer empregados
as sanções previstas
neste instrumento.
dos serviços, no tocante aos objetos e materiais instalados no local da prestação dos serviços.
2.9 - Caso a CONTRATADA se recuse a assinar a Autorização de Fornecimento ou se não dispuser de
2.8condições
- A conferência
do objeto
contratualà será
exercidada
pelo
CONTRATANTE,
através
da Secretaria
Municipal
de atender
integralmente
necessidade
Administração,
a mesma
poderá
ser expedida
para as
requisitante,
de
acordo
com
o
quantitativo
total
e
especificações
constantes
das
Autorizações
demais proponentes que concordarem em fornecer os materiais, observada a ordem de classificaçãode
do
Fornecimento,
sob pena de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
Registro de Preços.
2.92.10
- Caso
a CONTRATADA
se transporte,
recuse a assinar
a Autorização
de Fornecimento
ou se não dispuser
- Todas
as despesas com
carregamento,
descarregamento
e o recolhimento,
inclusive de
dos
condições
de atender
integralmente
à necessidade
da Administração, a mesma poderá ser expedida para as
itens recusados,
serão
de responsabilidade
da CONTRATADA.
demais proponentes que concordarem em fornecer os materiais, observada a ordem de classificação do
Registro
de Preços.
CLÁUSULA
TERCEIRA - DOS PREÇOS
2.10
as despesas
com transporte,
carregamento,
o recolhimento,
inclusive
dos
3.1- -Todas
Os preços
a serem pagos
são os definidos
no Anexodescarregamento
I desta Ata, e nelee estão
inclusos todos
os custos,
itens
recusados,
serão
de
responsabilidade
da
CONTRATADA.
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.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

3.2 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quinta deste
3.1instrumento.
- Os 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.
3.3 - A existência dos preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles
poderão advir, facultada a realização de licitações específicas ou a contratação direta para a aquisição
3.2 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quinta deste
pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se
instrumento.
ao beneficiário do registro a preferência para prestação dos serviços em igualdade de condições.
3.3 - A existência dos preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles
3.4 - Receberá
a CONTRATADA,
pelo fornecimento
objeto da ou
presente
Ata de Registro
Preços,
o valor
poderão
advir, facultada
a realização
de licitações do
específicas
a contratação
direta de
para
a aquisição
global
estimado
de
R$
xx.xxx,xx
(
xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx
e
xxxxxxxx
e
xxxxx
reais
e
xxxxxx
centavos
),
pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao
conforme
tabela
de
preços
constante
do
Anexo
01.
beneficiário do registro a preferência para prestação dos serviços em igualdade de condições.
QUARTA
- DAS CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO
3.4CLÁUSULA
- Receberá
a CONTRATADA,
pelo fornecimento
do objeto da presente Ata de Registro de Preços, o valor
global estimado de R$ xx.xxx,xx ( xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx e xxxxxxxx e xxxxx reais e xxxxxx centavos
4.1 - Ostabela
pagamentos
equipamentos
efetivamente prestados, serão realizados
), conforme
de preçosdos
constante
do Anexolocados/serviços
01.
mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da Nota Fiscal, ao CONTRATANTE, acompanhadas dos
documentos
de regularidade
fiscal exigidos
para
a habilitação no procedimento licitatório, a saber:
CLÁUSULA
QUARTA
- DAS CONDIÇÕES
DE
PAGAMENTO
a) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à
Ativa da Uniãodos
unificando
as Contribuições
Previdenciárias;
4.1Dívida
- Os pagamentos
equipamentos
locados/serviços
efetivamente prestados, serão realizados
b) Certificado
de Regularidade
o Fundo da
de Nota
Garantia
por Tempo
de Serviço - FGTS;
mediante
a apresentação,
pela perante
CONTRATADA,
Fiscal,
ao CONTRATANTE,
acompanhadas dos
c) Certidão de
Negativa
ou Certidão
com
Efeito
Negativa, no
de procedimento
débitos perante
a Fazenda
Estadual documentos
regularidade
fiscalPositiva
exigidos
para
a habilitação
licitatório,
a saber:
Estado
Sede da Negativa
Empresa; ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais
a) Certidão
d) Certidão
Negativa
Certidão
Positiva
Efeito Negativa,
de débitos perante a Fazenda Municipal e à Dívida
Ativa daouUnião
unificando
ascom
Contribuições
Previdenciárias;
Município
Sede da de
Empresa;
b) Certificado
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
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 Município de Colatina.
4.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos deverão ser emitidos pela CONTRATADA e protocolizados no
Protocolo Geral do Município de Colatina, que depois de conferidos e visados pelo Fiscal do Contrato, serão
encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva
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c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual apresentação.
Estado Sede da Empresa;
Certidão
Negativasomente
ou Certidão
Positiva
com Efeito
Negativa,
de débitos
perante
a Fazenda
Municipal
4.3 d)
- Os
pagamentos
serão
realizados
através
de Ordem
Bancária,
ficando
a CONTRATADA
- Município
Sede
Empresa;
obrigada
a indicar
na da
Nota
Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
Bancária.
Trabalho;
Comprovação
da na
Inscrição
no CNPJ;das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
4.4 f)
- Ocorrendo
erros
apresentação
g) Certidão Negativa
de Débitos
(CND) Municipal,
perante a para
Fazenda
Públicaficando
do Município
de Colatina.
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
a CONTRATADA
providências
retificação,
estabelecido
que o

prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
4.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos deverão ser emitidos pela CONTRATADA e protocolizados no
Protocolo
GeralFiscal
do Município
de Colatina,
que
depois
de conferidos
e visados na
pelo
Fiscal
Contrato, serão
4.5 - A Nota
deverá conter
o mesmo
CNPJ
e razão
social apresentados
etapa
dedo
Credenciamento
e
encaminhados
para
processamento
e
pagamento
no
prazo
de
10
(dez)
dias
úteis
após
a respectiva
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
apresentação.

4.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
4.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA
registradas
no certame,
comunicado a eCONTRATANTE,
mediante
documentação
própria,
para
obrigada
a indicar
na Nota deverá
Fiscal, ser
a Conta-Corrente
Agência Bancária
para emissão
da respectiva
Ordem
apreciação
da
autoridade
competente.
Bancária.
A CONTRATANTE
poderá
deduzir dodas
pagamento,
importâncias
a qualquer relativos
título lhe às
forem
devidos
4.44.7- -Ocorrendo
erros na
apresentação
Notas Fiscais
ou nosque
documentos
obrigações
pela
CONTRATADA,
em
decorrência
de
descumprimento
de
suas
obrigações.
fiscais/trabalhistas, será solicitada a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido que o
prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
4.8 - Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no
no que
concerne
proposta
de preço
e a habilitação.
4.5edital
- A Nota
Fiscal
deveráa conter
o mesmo
CNPJ
e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
4.9 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
emalteração
virtude defeita
penalidade
ou inadimplência
contratual. ou estatuto que modifique as informações
4.6financeira,
- Qualquer
no Contrato
social, ato constitutivo
registradas no certame, deverá ser comunicado a CONTRATANTE, mediante documentação própria, para
apreciação
autoridade
competente.
4.10 - Nãodahaverá,
sob hipótese
alguma, pagamento antecipado.
4.74.11
- A -CONTRATANTE
do pagamento,
que aou
qualquer
título
lhe forem devidos
É expressamentepoderá
vedadodeduzir
ao prestador
do serviçoimportâncias
efetuar cobrança
desconto
de duplicatas
através
pela
de CONTRATADA,
rede bancária ouem
de decorrência
terceiros. de descumprimento de suas obrigações.
4.84.12
- Para
efetivação
do pagamento,
CONTRATADAsem
deverá
manter
as mesmas
condições
previstas
no
- Osa preços
propostos
são fixos ea irreajustáveis,
prejuízo
do disposto
no inciso
II, alínea
"d", do
edital
concerne
a proposta de preço e a habilitação.
art. no
65,que
da Lei
nº 8.666/93.
4.9CLÁUSULA
- NenhumQUINTA
pagamento
efetuadoDOS
à empresa,
enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
- DA será
ALTERAÇÃO
PREÇOS REGISTRADOS
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
5.1 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado na ata, de forma a comprometer o
4.10 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
fornecimento do bem ou a prestação do serviço pela CONTRATADA nas condições anteriormente acordadas,
dever-se-á
obedecer aovedado
seguinte
4.11
- É expressamente
aoprocedimento:
prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através

de rede bancária ou de terceiros.
5.1.1 - Cabe a CONTRATADA detentora da ata de registro de preços protocolar junto ao Município de
Colatina,
respeitados
os prazos
definidos
no art. 19 do
Decreto
Municipal
nº 13.995
de 12
de Abril"d",
de do
2010,
4.12
- Os preços
propostos
são fixos
e irreajustáveis,
sem
prejuízo
do disposto
no inciso
II, alínea
art.
Requerimento
de
Reequilíbrio
Econômico-Financeiro
de
Preços,
devidamente
justificado
e
instruído
com
65, da Lei nº 8.666/93.
notas fiscais relativas ao mês de realização da licitação, bem como ao mês de protocolo do requerimento,
capazes deQUINTA
evidenciar
surgimento de
onerosidade
em relação às obrigações inicialmente assumidas,
CLÁUSULA
- DAoALTERAÇÃO
DOS
PREÇOS REGISTRADOS
decorrente do aumento no custo do bem ou do serviço no mercado atual, o qual será submetido à
fins desuperior
análise ao
preliminar.
5.1Procuradoria-Geral
- Quando o preçododeMunicípio
mercadopara
tornar-se
preço registrado na ata, de forma a comprometer o
fornecimento do bem ou a prestação do serviço pela CONTRATADA nas condições anteriormente acordadas,
§ 1.º - Osobedecer
preços resultantes
Reequilíbrio Econômico-Financeiro terão a sua validade vinculada ao prazo
dever-se-á
ao seguintedoprocedimento:
regular da ata de registro.
§ 2.º - É vedado a CONTRATADA detentora da Ata de Registro de Preços interromper o fornecimento do(s)
bem(ns) ou a prestação do(s) serviço(s) enquanto aguarda o trâmite do Requerimento de Reequilíbrio
Econômico-Financeiro, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas em edital, na ata de registro
firmada e na legislação pertinente.
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§ 3º - É vedada a interposição de requerimento para reequilíbrio de preços antes de decorrido o prazo
5.1.1
- Cabe
CONTRATADA
detentora
dareequilíbrio
ata de registro
de preços protocolar junto ao Município de
mínimo
de 90a (noventa)
dias desde
o último
ocorrido.
Colatina, respeitados os prazos definidos no art. 19 do Decreto Municipal nº 13.995 de 12 de Abril de 2010,
Requerimento
de Reequilíbrio
Econômico-Financeiro
CLÁUSULA SEXTA
- DOS RECURSOS
FINANCEIROS de Preços, devidamente justificado e instruído com
notas fiscais relativas ao mês de realização da licitação, bem como ao mês de protocolo do requerimento,
capazes
de despesas
evidenciarinerentes
o surgimento
relação
às obrigações
inicialmente
assumidas,
6.1 - As
a esta de
Ataonerosidade
correrão à em
conta
das respectivas
dotações
orçamentárias
das
decorrente
do
aumento
no
custo
do
bem
ou
do
serviço
no
mercado
atual,
o
qual
será
submetido
Secretarias Municipais desta Administração que aderirem à mesma e serão especificadas ao tempo daà
Procuradoria-Geral
do Município
para fins de análise preliminar.
emissão da Autorização
de Serviço.
§ 1.º - Os preços resultantes do Reequilíbrio Econômico-Financeiro terão a sua validade vinculada ao prazo
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
regular da ata de registro.
7.1 - -É Constituem
obrigações dadetentora
CONTRATADA,
outras
ou decorrentes
desta Atado(s)
de
§ 2.º
vedado a CONTRATADA
da Ata dentre
de Registro
de inerentes
Preços interromper
o fornecimento
Registro
de
Preços:
bem(ns) ou a prestação do(s) serviço(s) enquanto aguarda o trâmite do Requerimento de Reequilíbrio
a) Prestar os serviços, sob
objeto
da presente,
na forma
documentoem
e no
Anexo
Econômico-Financeiro,
pena
de aplicação
das definida
sançõesneste
estabelecidas
edital,
naI desta
ata deAta;
registro
firmada e na legislação pertinente.
b) Custear todas as despesas necessárias a perfeita prestação dos serviços;
§ 3º - É vedada a interposição de requerimento para reequilíbrio de preços antes de decorrido o prazo mínimo
o ônus
diretos
e indiretos
que incidam sobre a prestação dos serviços;
dec)90Assumir
(noventa)
dias pelos
desdecustos
o último
reequilíbrio
ocorrido.
d) Comunicar
por -escrito
ao órgão gerenciador,
a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a
CLÁUSULA
SEXTA
DOS RECURSOS
FINANCEIROS
afetar os prazos de prestação dos serviços, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução
6.1desta
- AsAta;
despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias das
Secretarias Municipais desta Administração que aderirem à mesma e serão especificadas ao tempo da
e) Permitir
que os serviços
sejam fiscalizados durante o período de vigência deste instrumento;
emissão
da Autorização
de Serviço.
f) Emitir, mensalmente,
a respectiva
Nota Fiscal
de acordo com os serviços prestados;
CLÁUSULA
SÉTIMA - DAS
OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA
7.1g)- Manter
Constituem
durante
obrigações
toda a execução
da CONTRATADA,
desta Ata, em
dentre
compatibilidade
outras inerentes
comou
as decorrentes
obrigações aqui
desta
assumidas,
Ata de Registro
todas
deas
Preços:
condições de habilitação exigidas na licitação;
a) Prestar os serviços, objeto da presente, na forma definida neste documento e no Anexo I desta Ata;
h) Providenciar todos os recursos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar
b) Custear
todasproposto,
as despesas
a perfeita
prestaçãoequipamento,
dos serviços; mão de obra, montagem,
incluídas
no preço
todasnecessárias
as despesas
com materiais,
desmontagem, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e
c) Assumir
o ônus
pelos custos
diretos
e indiretos
incidambem
sobre
a prestação
dositens
serviços;
demais
despesas
necessárias
à perfeita
execução
dosque
serviços,
como,
todos os
de segurança
exigidos pelo Corpo de Bombeiros, seguindo exigências constantes da Lei n° 9.269 de 21/07/2009 e o
d) Comunicar
por escrito ao órgão gerenciador, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a
Decreto
2.423/2009.
afetar os prazos de prestação dos serviços, bem como qualquer anormalidade relacionada com a
execução desta Ata;
i) Responsabilizar-se
permanentemente, pela guarda, vigilância, segurança e manutenção das estruturas e
equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação dos serviços, não cabendo a
e) Permitir que os serviços sejam fiscalizados durante o período de vigência deste instrumento;
CONTRATANTE arcar com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou furto dos
equipamentos,
materiais e ferramentas.
f) Emitir, mensalmente,
a respectiva Nota Fiscal de acordo com os serviços prestados;

j) Responsabilizar-se
e requalificação
passeios, postes,
de caixas,
outros
g) Manter durantepela
todareposição
a execução
desta Ata, emde
compatibilidade
comtampas
as obrigações
aquientre
assumidas,
elementos
existentes
no
local
se
deteriorados
durante
a
montagem
e
desmontagem
da
estrutura.
Será
todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
exigido também a reposição e reparos na área, de tal forma que não desconfigure o projeto anteriormente
h) implantado.
Providenciar todos os recursos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar
incluídas no preço proposto, todas as despesas com materiais, equipamento, mão de obra, montagem,
k) Comprometer-se
cumprir todos
os prazos
e demais
orientações
estabelecidas
CONTRATANTE;
desmontagem,
fretes, em
embalagens,
seguros,
impostos,
taxas,
tarifas, encargos
sociaispela
e trabalhistas
e demais
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, bem como,
l) Responder por danos, bens materiais e avarias que venham a ser causados por seus empregados ou
preposto, a CONTRATANTE e/ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade.
m) Disponibilizar fios, cabos, conectores, boxtruss e treliças suficientes para instalação e funcionamento do
sistema. Prevenção contra incêndio (extintores) e aterramento, de acordo com as normas técnicas da
legislação em vigor.
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todos os as
itens
de segurança
exigidos pelo Corpo
de (ART)
Bombeiros,
seguindode
exigências
constantes
da Lei
n) Entregar
Anotações
de Responsabilidade
Técnica
e o Atestado
Regularidade
do Corpo
de
n° 9.269
de 21/07/2009
o Decreto 2.423/2009.
Bombeiros
para
cada serviçoe contratado.
i) Responsabilizar-se
permanentemente,
pela guarda,
segurança
manutenção
das
o) Executar
todos os serviços
e instalações de acordo
com as vigilância,
especificações
e demaise elementos
técnicos
estruturas
e
equipamentos,
materiais
e
ferramentas
utilizadas
para
a
prestação
dos
serviços,
não
que integram este Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, das
cabendo a CONTRATANTE
arcare com
qualquer
despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou
Concessionárias
de Serviços Públicos
Normas
de Segurança.
furto dos equipamentos, materiais e ferramentas.
p) Retirar todo o entulho decorrente da execução dos serviços, deixando o local totalmente limpo.
j) Responsabilizar-se pela reposição e requalificação de passeios, postes, tampas de caixas, entre
outros elementos existentes no local se deteriorados durante a montagem e desmontagem da
q) Fornecer os objetos licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões
estrutura. Será exigido também a reposição e reparos na área, de tal forma que não desconfigure o
estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize o
projeto anteriormente implantado.
fornecimento com produto de má qualidade.
k) Comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientações estabelecidas pela
r) Atender
aos pedidos de fornecimento emergencial, ainda que fora do horário habitual de
CONTRATANTE;
entrega/instalações.
l) Responder por danos, bens materiais e avarias que venham a ser causados por seus empregados ou
s) Fornecer
aos
seus empregadose/ou
todoaoterceiros,
necessário
paraque
a execução
dos serviços,
o cuidado com a
preposto,
a CONTRATANTE
desde
fique comprovada
suaincluído
responsabilidade.
higiene na condução dos produtos solicitados, como também materiais de segurança, conforme legislação
assumindo
todos os riscos
à execução
da Ata,
manter os
seusinstalação
empregados
m) Disponibilizar
fios, concernentes
cabos, conectores,
boxtruss
e assim
treliçascomo
suficientes
para
e
sujeitos
às normasdodisciplinares
da CONTRATANTE,
porém
sem qualquer
vínculo empregatício
comasa
funcionamento
sistema. Prevenção
contra incêndio
(extintores)
e aterramento,
de acordo com
mesma.
normas técnicas da legislação em vigor.
t) Respeitar
as normas
e procedimentos
de controle Técnica
e acesso(ART)
às dependências
n) Entregar
as Anotações
de Responsabilidade
e o AtestadodadeCONTRATANTE.
Regularidade do Corpo
u) Assumir
todaspara
as cada
responsabilidades
e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
de Bombeiros
serviço contratado.
empregados, acidentados ou com mal súbito, inclusive para atendimento em casos de emergência,
assumindo
aindatodos
as responsabilidades
civis e penais,
bem como
sanções elegais
decorrentes
do
o) Executar
os serviços e instalações
de acordo
com as
as demais
especificações
demais
elementos
descumprimento
responsabilidades.
técnicos que dessas
integram
este Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da
ABNT, daspelas
Concessionárias
de Serviços
Públicos
e Normasseguro
de Segurança.
v) Responder
despesas relativas
a encargos
trabalhistas,
de acidentes, impostos, contribuições
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas, e referentes aos serviços executados por seus
empregados,
p) Retirar os
todo
quais
o entulho
não têm
decorrente
qualquer da
vínculo
execução
empregatício
dos serviços,
com adeixando
CONTRATANTE;
o local totalmente limpo.
w) Responder
por perdas
e danos
que vier
causar a CONTRATANTE
ou ados
terceiros
em
q) Fornecerintegralmente
os objetos licitados
de boa
qualidade,
nas aquantidades
solicitadas, dentro
padrões
estabelecidos,
vindo a responder
por danos
que prepostos,
comprovadamente
vier a causar,
caso
razão
de ação ou omissão,
dolosa ou culposa,
suaeventuais
ou dos seus
independentemente
de outras
realize ocontratuais
fornecimento
produto
de má qualidade.
cominações
ou com
legais
a que estiver
sujeita;
r) Atender imediata
aos pedidos
de fornecimento
emergencial,
ainda que fora
do horário
de
x) Providenciar
correção
das deficiências,
falhas ou irregularidades
aportadas
pela habitual
Fiscalização,
entrega/instalações.
quando
da execução desta Ata;
y) Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer imprevistos,
s) Fornecer
aos seus
empregados
todo o necessário
para a
execução dos serviços,
incluído o
cuidadoo
inclusive
a correção
de situações
adversas,
para o perfeito
desenvolvimento
das atividades,
devendo
com a higiene
na condução
produtos
solicitados,
como também materiais de segurança, conforme
representante
da empresa
estar dos
munido
de telefone
celular;
legislação
assumindo
todos
oscláusulas
riscos concernentes
execução
Ata, assim como manter os seus
z) Zelar
pelo fiel
cumprimento
das
desta Ata de àRegistro
de da
Preços.
empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo
empregatício
com
a mesma.
CLÁUSULA
OITAVA
- DAS
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Respeitar as
normas edo
procedimentos
de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE.
8.1 -t)Constituem
obrigações
CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos na forma e condições constantes nesta Ata;
u) Assumir todas
as responsabilidades
e tomar dos
as medidas
atendimento
dos seus
b) Acompanhar,
fiscalizar
e avaliar a prestação
serviços,necessárias
de acordoaocom
a Autorização
de
empregados, acidentados ou com mal súbito, inclusive para atendimento em casos de emergência,
Fornecimento, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
assumindo ainda as responsabilidades civis e penais, bem como as demais sanções legais decorrentes
c) Publicar o extrato desta Ata, na forma da Lei;
do descumprimento dessas responsabilidades.
d) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais e esclarecimentos,
dirimir dúvidas
e orientá-los
nos casos
v) Responder
pelas
despesas relativas
a omissos;
encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos,
e) Proporcionar todas as facilidades à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre
acesso de representantes e empregados da CONTRATADA às suas dependências.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
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previdenciárias
devidas,
referentes
aos posterior
serviços
9.1 -contribuições
O prazo de vigência
desta Ata ede quaisquer
Registro deoutras
Preços que
é de forem
12 (doze)
meses,econtados
da data
pornoseus
os quais
não têm
qualquer vínculo empregatício com a
à deexecutados
sua publicação
Diárioempregados,
Oficial dos Municípios
do Espírito
Santo.
CONTRATANTE;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
w) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em
de ação ou omissão,
dolosa ou
suaassumidas
ou dos seus
prepostos,
independentemente
10.1razão
- À CONTRATADA
que não cumprir
as culposa,
obrigações
ou preceitos
legais,
serão aplicadas de
as
outras
cominações
contratuais
ou
legais
a
que
estiver
sujeita;
seguintes penalidades:
a) Multa;
x) Providenciar
imediata decorreção
deficiências,
falhas ou de
irregularidades
aportadas pela
b) Rescisão
da Ata de Registro
Preços oudas
cancelamento
da autorização
serviço;
Fiscalização,
quando
execução
Ata; Municipal de Colatina e,
c) Suspensão
do direito
deda
licitar
junto adesta
Prefeitura
d) Declaração de inidoneidade.
y) Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer imprevistos,
inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das atividades, devendo o
10.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da respectiva ordem de
representante da empresa estar munido de telefone celular;
serviço, quando a CONTRATADA:
a) prestar
serviços,
em desacordo
com as especificações
constantes
presente instrumento e/ou da
z) Zelarospelo
fiel cumprimento
das cláusulas
desta Ata de Registro
de do
Preços.
ordem de serviço a ser expedida;
b) causar embaraços
ou desatender
as determinações
da fiscalização;
CLÁUSULA
OITAVA - DAS
OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE
c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
do Órgão
Gerenciador;
8.1escrito,
- Constituem
obrigações
do CONTRATANTE:
d) cometer
quaisquer
infraçõesna
às forma
normas
legais federais,
estaduais
e municipais;
a) Efetuar
os pagamentos
e condições
constantes
nesta
Ata;
e) praticar,
por ação ou
omissão,e qualquer
que, por culpa
ou dolo, venha
causarcom
danos
Administração
b) Acompanhar,
fiscalizar
avaliar aatoprestação
dos serviços,
de acordo
a aAutorização
de
ou aFornecimento,
terceiros, independentemente
obrigação da CONTRATADA
em reparar
causados.
comunicando àdaCONTRATADA
as ocorrências
que a os
seudanos
critério
exijam medidas
f) descumprir
corretivas;quaisquer obrigações licitatórias/contratuais;
Publicar
o extrato
desta
Ata, naou
forma
da Lei;
g) sec)recuse
a assinar
a Ata,
aceitá-la
retirá-la
dentro do prazo estabelecido no edital.
d) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais e esclarecimentos,
dúvidasatraso
e orientá-los
nos casos
10.3dirimir
- Ocorrendo
na prestação
dos omissos;
serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento)
e) Proporcionar
as por
facilidades
à boa
contratuais,
da respectiva
ordem detodas
serviço,
dia de atraso,
atéexecução
o limite dedas
20%obrigações
(vinte por cento)
sobre o inclusive,
valor total
permitir o livre acesso de representantes e empregados da CONTRATADA às suas
da mesma.
dependências.
10.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de
CLÁUSULA
- DO PRAZO
DE de
VIGÊNCIA
ATAprazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por
licitar com NONA
a Prefeitura
Municipal
Colatina,DA
pelos
maiores prazos, em função da gravidade da falta cometida.
9.1 - O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à
de10.5
sua publicação
Diáriodesta
Oficial
dos
Municípios
do Espírito
Santo.
- Quando ono
objeto
Ata
não
for entregue
e aceito
até o vencimento do prazo estipulado, a sua
suspensão será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA
- DAS ordem
PENALIDADES
de 10% (dez
por cento)
da respectiva
de serviço.
10.1
- À
CONTRATADA
que não cumprir
as obrigações
assumidas
ou preceitos
legais, serão
as
10.6
- Será
aplicada a penalidade
de declaração
de inidoneidade
quando
a CONTRATADA,
sem aplicadas
justa causa,
seguintes
penalidades:
não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo desta
a) Multa; independentemente das demais sanções cabíveis.
Municipalidade,
b) Rescisão da Ata de Registro de Preços ou cancelamento da autorização de serviço;
do direito de licitar
junto a Prefeitura
Municipal
de Colatina assegurada
e,
10.7c)- Suspensão
A pena de inidoneidade
será aplicada
em despacho
fundamentado,
defesa ao infrator,
d) Declaração de inidoneidade.
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
10.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da respectiva ordem de serviço,
10.8 -aCaso
esta Municipalidade exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
quando
CONTRATADA:
CONTRATADA,
justificando
medida.
a) prestar os
serviços, aem
desacordo com as especificações constantes do presente instrumento e/ou
da ordem de serviço a ser expedida;
10.9b)- causar
As multas
aplicadasoudeverão
ser as
recolhidas
pela Secretaria
Municipal de Fazenda, dentro do prazo
embaraços
desatender
determinações
da fiscalização;
improrrogável
(dez)suas
dias,obrigações,
contados da
doautorização,
julgamento por
de
c) transferirdeou10ceder
nodata
todo da
ou notificação,
em parte, a independentemente
terceiros, sem prévia
pedido
de
reconsideração
do
recurso.
escrito, do Órgão Gerenciador;
d) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
10.10 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do Órgão gerenciador, responder por perdas e danos,
independentemente das demais sanções previstas nesta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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por ação
qualquer quando:
ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos a
11.1e)- Apraticar,
CONTRATADA
terá ou
seu omissão,
registro cancelado
Administração
ou a terceiros,
da obrigação
da CONTRATADA
em leis
reparar
os danos
a) descumprir
as disposições
da independentemente
presente Ata de Registro
de Preços,
do edital ou das
aplicáveis
ao
causados.
caso;
f) descumprir
obrigações
licitatórias/contratuais;
b) não
retirar a quaisquer
Autorização
de Serviço,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
g)
se
recuse
a
assinar
a
Ata,
aceitá-la
ou retirá-la dentro do prazo estabelecido no edital.
aceitável;
c) restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
10.3
- Ocorrendo
na prestação
dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) da
d) tiver
deferidaatraso
sua solicitação
de cancelamento;
respectiva
de serviço,
porinteresse
dia de atraso,
e) estiverordem
presentes
razões de
público.até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
mesma.
11.1.1 - O cancelamento do registro deverá ser formalizado pela Secretaria Municipal de Administração,
10.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de
mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei.
licitar com a Prefeitura Municipal de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por
maiores prazos, em função da gravidade da falta cometida.
11.2 - A CONTRATADA poderá solicitar a Administração, mediante requerimento devidamente instruído, o
cancelamento
seu registro
na não
ocorrência
de fato
superveniente,
decorrentedodeprazo
caso estipulado,
fortuito ou aforça
10.5
- Quando ode
objeto
desta Ata
for entregue
e aceito
até o vencimento
sua
maior, capaz
comprometer
a perfeita
suspensão
seráde
automática
e perdurará
atéexecução
que sejacontratual.
feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de
10% (dez por cento) da respectiva ordem de serviço.
11.2.1 - Conforme recomende a situação, poderá a Administração realizar as diligências que entender
necessárias
para aa penalidade
verificação de
da declaração
ocorrência de
do inidoneidade
fato alegadoquando
pela CONTRATADA
comosem
ensejadora
da
10.6
- Será aplicada
a CONTRATADA,
justa causa,
solicitação
não
cumprir de
as cancelamento.
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo desta
Municipalidade, independentemente das demais sanções cabíveis.
11.2.2 - O cancelamento do presente registro de preços, se deferido, somente terá validade após a
10.7
- A penanode
inidoneidade
aplicadadoem
despacho
assegurada
defesa
ao infrator,
publicação
Diário
Oficial dosserá
Municípios
Espírito
Santo,fundamentado,
sendo, desta forma,
vedada
a interrupção
na
ponderada
natureza,
a gravidade
da faltaempenho
e a extensão
do dano efetivo
potencial.
prestaçãoa dos
serviços,
cuja requisição,
ou documento
similaroutenha
sido despachado antes dessa
data.
10.8 - Caso esta Municipalidade exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
CONTRATADA,
justificando
a medida.
CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA
- DA PUBLICAÇÃO
10.9
- As
aplicadas deverão
ser recolhidas
pela Secretaria
Municipal
do prazo
12.1
- O multas
Órgão gerenciador
é responsável
pela publicação
na imprensa
oficial,de
emFazenda,
resumo, dentro
da presente
Ata
improrrogável
de
10
(dez)
dias,
contados
da
data
da
notificação,
independentemente
do
julgamento
de
pedido
de Registro de Preços, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
de reconsideração do recurso.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
10.10 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do Órgão gerenciador, responder por perdas e danos,
independentemente das demais sanções previstas nesta Ata.
13.1 - O acompanhamento e fiscalização do fornecimento decorrente da presente Ata de Registro de
Preços, será efetuado por secretaria requisitante, que designará o servidor responsável para esse fim,
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
observadas as disposições desta Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
11.1 - A CONTRATADA terá seu registro cancelado quando:
CLÁUSULA
DÉCIMAasQUARTA
- DOSdaCASOS
OMISSOS
a) descumprir
disposições
presente
Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao
caso;
14.1b)- Os
omissos
serão resolvidos
de comum
acordo,
respeitadas
disposições da sem
Lei nº
8.666/93
nãocasos
retirar
a Autorização
de Serviço,
no prazo
estabelecido
pelaasAdministração,
justificativa
e suas
alterações.
aceitável;
c) restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
CLÁUSULA
- DO FORO
d) tiver DÉCIMA
deferida QUINTA
sua solicitação
de cancelamento;
e) estiver presentes razões de interesse público.
15.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Colatina - ES, para dirimir as dúvidas que porventura
possam
da presentedo
Ataregistro
de Registro
de ser
Preços.
11.1.1
- Oadvir
cancelamento
deverá
formalizado pela Secretaria Municipal de Administração,
mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei.
15.2 - Estando assim devidamente contratados firmam a presente Ata que é lavrada em 02 (duas) vias para
11.2
A fim
CONTRATADA
poderá solicitar a Administração, mediante requerimento devidamente instruído, o
um- só
e efeito.
cancelamento de seu registro na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
capaz de comprometer a perfeita execução contratual.
Colatina - ES, _____ de ___________ de 2021.
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11.2.1 - Conforme recomende______________________________
a situação, poderá a Administração realizar as diligências que entender
___________________________
necessárias para a verificação
da ocorrência do fato alegado pela CONTRATADA como ensejadora da
CONTRATANTE
CONTRATADA
solicitação
de cancelamento.
MUNICÍPIO DE
COLATINA
11.2.2 - O cancelamento do presente registro de preços, se deferido, somente terá validade após a publicação
no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, sendo, desta forma, vedada a interrupção na prestação dos
serviços, cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
- DA PUBLICAÇÃO
___________________________
______________________________
TESTEMUNHA
TESTEMUNHA
12.1 - O Órgão gerenciador é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, da presente Ata
de Registro de Preços, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - O acompanhamento e fiscalização do fornecimento decorrente da presente Ata de Registro de Preços,
será efetuado por secretaria requisitante, que designará o servidor responsável para esse fim, observadas as
disposições desta Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Colatina - ES, para dirimir as dúvidas que porventura
possam advir da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - Estando assim devidamente contratados firmam a presente Ata que é lavrada em 02 (duas) vias para
um só fim e efeito.

Colatina - ES, _____ de ___________ de 2021.

________________________________
______________________________
CONTRATANTE
CONTRATADA
MUNICÍPIO DE COLATINA

________________________________
TESTEMUNHA

______________________________
TESTEMUNHA
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