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

PREAMBULO
Pregão Presencial nº 068/2021

Pregão Presencial nº 068/2021

O OMUNICÍPIO
de direito público interno, inscrito
sob oo n.º
n.º
MUNICÍPIODE
DECOLATINA/ES,
COLATINA/ES, pessoa
pessoa jurídica de
inscrito no
no CNPJ
CNPJ sob
27.165.729/0001-74,
Ângelo Giuberti,
Giuberti,343,
343,Bairro
BairroEsplanada,
Esplanada,
Colatina
- ES,
27.165.729/0001-74,com
comsede
sede na
na Avenida
Avenida Ângelo
Colatina
- ES,
tornatorna
púpúblico
que realizará
realizará Pregão
Pregão Presencial
Presencial objetivando
objetivando aa contratação
deempresa
empresaespecializada
especializada
transporte
blico que
contratação de
no no
transporte
de
depessoas
pessoas
com
balsa,
na
travessia
do
Rio
Doce
no
distrito
de
Itapina,
conforme
Processo(s)
nº
com balsa, na travessia do Rio Doce no distrito de Itapina, conforme Processo(s) nº 008575/2021,
008575/2021,
pela autoridade
competente.
O Pregão
Presencial
realizado
pelo
devidamentedevidamente
autorizado autorizado
pela autoridade
competente.
O Pregão
Presencial
será será
realizado
pelo(a)
(a)Pregoeiro(a)
Pregoeiro(a)dodoMunicípio
MunicípiodedeColatina,
Colatina,designada(o)
designada(o)pela
pelaPortaria
Portarianºnº003/2021,
003/2021, regido
regido pela
pela Lei
Lei no
no
10.520/2002,
LeiLei
Complementar
123/2006,
LeiLeiComplementar
LeiLeiMunicipal
10.520/2002,
Complementarnºnº
123/2006,
Complementarnºnº147/2014,
147/2014,
Municipalnºnº4.976/2004
4.976/2004e
pela
Lei Federal
no 8.666/1993,
e suas
alterações
e demais
normas
pertinentes.
e pela
Lei Federal
no 8.666/1993,
e suas
alterações
e demais
normas
pertinentes.
1 -1DO
OBJETO:
- DO
OBJETO:
1.11.1- -OOobjeto
licitaçãoé a
é contratação
a contratação
de empresa
especializada
no transporte
de
objeto da
da presente
presente licitação
de empresa
especializada
no transporte
de pessoas
pessoas
comna
balsa,
na travessia
do Rio
Doce no
Itapina,
da Secretaria
Municipal
de
com balsa,
travessia
do Rio Doce
no distrito
dedistrito
Itapina,de
através
daatravés
Secretaria
Municipal de
Transporte,
Transporte,
Trânsito ePública,
Segurança
Pública,
conformeno
relacionados
no Anexo
I do presente edital.
Trânsito e Segurança
conforme
relacionados
Anexo I do presente
edital.
1.21.2- As
as
- Asespecificações
especificações ee as
as condições
condições para
para contratação
contratação dos
dos serviços,
serviços, objeto
objeto desta
desta licitação,
licitação, são
são as
constantes
neste
edital
e
seus
anexos.
constantes neste edital e seus anexos.
2 -2DA
ABERTURA
- DA
ABERTURA DA
DA SESSÃO:
SESSÃO:
2.12.1
- As
08h00min
na sala
de reuniões
reuniões
- As
08h00mindo
dodia
dia22
22de
desetembro
setembro de
de 2021,
2021, será
será aberta
aberta àà sessão
sessão pelo
pelo Pregoeiro
Pregoeiro na
sala de
da Coordenadoria de Licitações, nº 02, no térreo do edifício, localizada na Avenida Ângelo Giuberti, 343,
da Coordenadoria de Licitações, nº 02, no térreo do edifício, localizada na Avenida Ângelo Giuberti, 343,
Bairro Esplanada, Colatina - ES, para, a realização do Credenciamento e após, recebimento dos envelopes
Bairro Esplanada, Colatina - ES, para, a realização do Credenciamento e após, recebimento dos envelopes
"Proposta de Preços" e "Habilitação".
"Proposta de Preços" e "Habilitação".
2.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidas novas proponentes.
2.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidas novas proponentes.? ?
3 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
3 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
3.1 - Tipo de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.
3.1 - Tipo de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.
3.2 - Dotação Orçamentária: 1600022645300192198 - Elemento de despesa: 33903900000 - Ficha: 0641 3.225300000000
- Dotação Orçamentária:
1600022645300192198?
- Elemento
de despesa:
33903900000 - Ficha: 0641 FR:
- Recurso: Transferência
da União Referente
Royalties
do Petróleo.
FR: 25300000000 - Recurso: Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:
4.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que desenvolvam as
4.1 - Somente
poderãoaoparticipar
deste licitação,
Pregão Presencial
pessoas
jurídicas
que desenvolvam
atividades
atividades
pertinentes
objeto desta
que atendam
a todas
as exigências
contidasasneste
Edital
pertinentes
objeto
licitação,
queindependentemente
atendam a todas as
exigências contidas neste Edital e seus
e seus
Anexos,aoalém
das desta
disposições
legais,
de transcrição.
Anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.
4.2 - Não será permitida a participação nesta licitação, de empresas que estejam cumprindo pena de
suspensão
de participação
em nesta
licitação
e/ou impedimento
o Município
de
4.2 - Nãotemporária
será permitida
a participação
licitação,
de empresas de
quecontratar
estejam com
cumprindo
pena de
Colatina,
ou temporária
ainda que tenham
sido declaradas
inidôneas
para licitar ou
suspensão
de participação
em licitação
e/ou impedimento
decontratar
contratarcom
comaoAdministração
Município de
Pública,
nãoouocorrendo
reabilitação,
ou que se subsumam
as disposições
dos arts.
9º ea inciso
V do art.Pú27
Colatina,
ainda quea tenham
sido declaradas
inidôneas para
licitar ou contratar
com
Administração
dablica,
Lei nºnão
8.666/93.
ocorrendo a reabilitação, ou que se subsumam as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da
Lei nº 8.666/93.
5 - DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":
5 - DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":
5.1 - As licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, após regular credenciamento, sua
proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e
rubricados, contendo na parte externa, os seguintes dizeres:
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5.1
- As SOCIAL:
licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, após regular credenciamento, sua
RAZÃO
proposta
CNPJ: e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e
rubricados,
contendo
na parte
externa, os seguintes dizeres:
MUNICÍPIO
DE COLATINA
- ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE
Nº 001 - PROPOSTA
CNPJ:
-------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO
DE COLATINA - ES
RAZÃO SOCIAL:
PREGÃO
CNPJ: PRESENCIAL Nº 068/2021
ENVELOPE
- PROPOSTA
MUNICÍPIONº
DE001
COLATINA
- ES
-------------------------------------------------------------------------------------PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE
Nº 002 - HABILITAÇÃO
CNPJ:
MUNICÍPIO
DE COLATINA
ES
5.2 - O Envelope
nº 01 - -PROPOSTA
deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7 deste
PREGÃO
PRESENCIAL
Nº
068/2021
Edital, e o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 8
ENVELOPE
deste Edital.Nº 002 - HABILITAÇÃO
5.2
nº 01
- PROPOSTA
deverá em
conter
as informações/documentos
exigidos
no item
5.3- -OOsEnvelope
documentos
poderão
ser apresentados
original,
por qualquer processo de cópia
autenticada
por7
deste
Edital,
e o ou
Envelope
nº 02 - ou
HABILITAÇÃO
deverá
osem
documentos/informações
tabelião
de nota
pelo Pregoeiro
pela Equipe de
Apoio,conter
hipótese
que a autenticação deveráexigidos
ocorrer
no
8 deste
noitem
momento
daEdital.
sessão.
5.3
Os CREDENCIAMENTO:
documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
6 -- DO
tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer
no6.1
momento
da sessão.do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02,
- Para efetivação
é OBRIGATÓRIA a apresentação das Declarações constantes do Anexo IV e Anexo VII, que deverão ser
6 entregues
- DO CREDENCIAMENTO:
separadamente dos Envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e nº 02 - "Habilitação".
6.1 - Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº
6.2 - Caso a empresa interessada não se faça presente deverá remeter as declarações, de que trata o item
10.520/02, é OBRIGATÓRIA a apresentação das Declarações constantes do Anexo IV e Anexo VII, que
6.1 e o Contrato Social ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 6.4, em
deverão ser entregues separadamente dos Envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e nº 02 envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC" "Habilitação".
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2021 - ENVELOPE CREDENCIAMENTO".
6.2 - Caso a empresa interessada não se faça presente deverá remeter as declarações, de que trata o item
6.3 - Para a efetivação do Credenciamento o representante da proponente exibirá ao Pregoeiro qualquer
6.1 e o Contrato Social ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 6.4, em
documento
de identidade
emitido
Órgão Público
acompanhado
de Carta
Credencial
original, constante
envelope
apartado
que deverá
trazerpor
os seguintes
dizeres
"PREFEITURA
MUNICIPAL
DE COLATINA
- PMC"
do
ANEXO
III,
que
o
autorize
a
participar
de
Pregão
Presencial
ou
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO,
que o
- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2021 - ENVELOPE CREDENCIAMENTO".
autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar
declarações,
desistir ou do
apresentar
recurso, assinar
a ata e praticar
os demaisexibirá
atos pertinentes
ao presente
6.3
- Para a efetivação
Credenciamento
o representante
da proponente
ao Pregoeiro
qualquer
certame,
em
nome
da
proponente.
documento de identidade emitido por Órgão Público acompanhado de Carta Credencial original, constante do
ANEXO III, que o autorize a participar de Pregão Presencial ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o
6.4 - Para
efetivaçãopela
do proponente,
Credenciamento
é OBRIGATÓRIA
apresentação
da CÓPIA
AUTENTICADA
DO ATO
autorize
a responder
inclusive
para a ofertaa de
lances verbais
de preços,
firmar declarações,
CONSTITUTIVO,
ESTATUTO
OU CONTRATO
SOCIAL,
DO atos
DOCUMENTO
ELEIÇÃOcertame,
DE SEUS
desistir
ou apresentar
recurso, assinar
a ata e praticar
os demais
pertinentesDE
ao presente
em
ADMINISTRADORES,
nome
da proponente. DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS
JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata
6.4
- Para efetivação
do Credenciamento
é OBRIGATÓRIA
a apresentação da CÓPIA AUTENTICADA DO
o subitem
anterior possui
os devidos poderes
da outorga supra;
ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, DO DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS
ADMINISTRADORES,
DEVIDAMENTE
REGISTRADOS
NA JUNTA
COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE
6.5 - Para efeito de atendimento
ao subitem
6.4 compreende-se
como:
PESSOAS
JURÍDICAS,
CONFORME
O CASO,
de comprovar
se registrado,
o outorgante
do tratando
instrumento
a) Ato Constitutivo,
Estatuto
ou Contrato
Social aemfimvigor,
devidamente
em se
de
procuratório
que
trata
o
subitem
anterior
possui
os
devidos
poderes
da
outorga
supra;
sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus
administradores (Ata e Termo de Posse), ou Registro Comercial no caso de empresa individual;
6.5
Para efeito
de atendimento
ao tratando
subitem 6.4
compreende-se
como: estrangeira em funcionamento no País,
b)-Decreto
de autorização,
em se
de empresa
ou sociedade
a)e Ato
Constitutivo,
ou para
Contrato
Social em expedido
vigor, devidamente
registrado, em
se tratando
de
ato de
registro ouEstatuto
autorização
funcionamento
pelo órgão competente,
quando
a atividade
sociedade
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos
assim o exigir;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
6.6 - A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a
atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 1.1.
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(Ata e diretor,
Termo de
Posse),
ou Registro Comercial
no casoque
de empresa
individual;
6.7 -seus
No administradores
caso de proprietário,
sócio
ou assemelhado
da proponente
comparecer
ao local,
b) Decreto
de aautorização,
em se tratando
deda
empresa
ou sociedade
funcionamento
no
deverá
comprovar
representatividade
por meio
apresentação
do ato estrangeira
constitutivo,em
estatuto
ou contrato
País,
e ato de registro
ou autorização
para funcionamento
expedidoregistrados
pelo órgão na
competente,
quandooua
social,
do documento
de eleição
de seus administradores,
devidamente
Junta Comercial
atividade
o exigir;
no cartório
de assim
pessoas
jurídicas, conforme o caso.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
6.8 -exercício.
Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo
estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos
6.6
- A apresentação
Ato Constitutivo,
Social
em vigor, presta-se para
trabalhos,
renunciando adoapresentação
de novasEstatuto
propostasou
e aContrato
interposição
de recurso.
observar se a atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 1.1.
6.9 - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no
6.7
- No caso de proprietário,
diretor,
ou assemelhado
da proponente
que comparecer ao local, deverá
Credenciamento,
isenta a licitante
desócio
apresentá-los
no envelope
nº 2 - Habilitação.
comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do
documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório
6.10 - Além dos documentos exigidos acima, a empresa licitante que for MICROEMPRESA, EMPRESA DE
de pessoas jurídicas, conforme o caso.
PEQUENO PORTE ou EQUIPARADAS, que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar
Federal
n° 123/2006
e 147/2014,
deverá comprovar,
obrigatoriamente,
no CREDENCIAMENTO
esta do
condição
6.8
- Caso
a proponente
não compareça,
mas envie
toda a documentação
necessária dentro
prazo
por meio de
declaração,
de que Presencial
cumprem os
requisitos
legais
para qualificação
Microempresa
ou
estipulado,
participará
do Pregão
com
a primeira
proposta
apresentadacomo
quando
do início dos
Empresa
de
Pequeno
Porte,
sob
as
penas
da
lei,
devidamente
assinada
por
seu(s)
SÓCIO(S)
ou
trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.
REPRESENTANTE LEGAL, com data ATUALIZADA, conforme modelo no Anexo IX.
6.9 - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no
6.10.1 - Se a Microempresa
e ade
Empresa
de Pequeno
Porte nº
não2 -apresentar
a declaração de que trata o
Credenciamento,
isenta a licitante
apresentá-los
no envelope
Habilitação.
item 6.10, não terá direito a usufruir dos privilégios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº
123/2006
147/2014.
6.10
- Alémedos
documentos exigidos acima, a empresa licitante que for MICROEMPRESA, EMPRESA
DE PEQUENO PORTE ou EQUIPARADAS, que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
6.11 - Para efetivação
informação,e o147/2014,
representante
proponente deverá
apresentar no
no
Complementar
Federal n°de 123/2006
deveráda comprovar,
obrigatoriamente,
"CREDENCIAMENTO,"
a Declaração
de meio
Endereço
Eletrônico, de
constante
do Anexo
VIII, sem legais
prejuízopara
de
CREDENCIAMENTO
esta
condição por
de declaração,
que cumprem
os requisitos
desclassificação.
qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei, devidamente
assinada por seu(s) SÓCIO(S) ou REPRESENTANTE LEGAL, com data ATUALIZADA, conforme modelo
NOTA:
no
AnexoOs
IX.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.
6.10.1 - Se a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não apresentar a declaração de que trata o
7 - DO
ENVELOPE
01 -direito
PROPOSTA:
item
6.10, nãoNºterá
a usufruir dos privilégios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº
123/2006 e 147/2014.
7.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação
6.11 - Para
efetivação
informação,
o representante
da proponente
deverá
apresentarlegal
no
da empresa
licitante
(nome de
e CNPJ),
datada,
carimbada e assinada
por seu
representante
"CREDENCIAMENTO,"
Declaração
Endereço
Eletrônico, constante
do Anexo
VIII, sem
prejuízo de
devidamente
constituído do a
contrato
socialdeou
no credenciamento,
sem emendas,
rasuras
ou entrelinhas,
desclassificação.
devendo
conter as seguintes informações:
a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I;
NOTA:
Os documentos
Credenciamento
ser apresentados
em mãos,
oudaseja,
b) Validade
da Proposta,relativos
que não ao
poderá
ser inferior a deverão
90 (noventa)
dias ininterruptos,
contados
datanão
de
deverão
estar
dentro
de
nenhum
envelope
de
proposta
comercial
e/ou
de
habilitação.
abertura da mesma;
c) Preço unitário/mensal e preço total, cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$
7 X,XX),
- DO ENVELOPE
- PROPOSTA:
incluindo-seNºos01impostos,
taxas, seguros, licenças, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos serviços ofertados, os quais não
7.1
- A proposta
ser formulada
em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a
acrescentarão
ônusdeverá
ao Município
de Colatina-ES;
identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, carimbada e assinada por seu representante
legal
constituído
do de
contrato
social
ou no
credenciamento,
sem emendas,
rasuras em
ou
7.2 -devidamente
O preço unitário,
o preço total
cada lote
e o valor
global
da proposta deverão
ser apresentados
entrelinhas,
devendo
conter
as
seguintes
informações:
algarismos, sendo facultada a apresentação por extenso.
a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I;
Validadeserá
da Proposta,
que não
poderá ser
(noventa)
dias
ininterruptos,
contados
7.3 - b)
A proposta
desclassificada
se desatender
asinferior
normas ae 90
exigências
deste
Edital
e seus Anexos.
da data de abertura da mesma;
c)7.4
Preço
unitário/mensal
e preço
total,oferta
cotado
Real e com
até duas
casas decimais
apóslicitantes, ou
- Não
será considerada
nenhuma
ouem
vantagem
baseada
nas propostas
das demais
não previstas neste Edital e seus Anexos.
7.5 - As propostas deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, evitando sinônimos técnicos,
omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.
7.6 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se
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a vírgula
X,XX),
incluindo-se
os impostos,
taxas,
seguros, licenças, contribuições e obrigações
ao Pregoeiro
do (R$
certame,
o direito
de corrigi-los
na forma
seguinte:
trabalhistas
e previdenciárias,
bem como
todos
os outros custos
relacionados
aosretificado
serviços
a) Osociais,
erro na
multiplicação
de preços unitários
pelas
quantidades
correspondentes
será
ofertados,
os quais
não acrescentarão
ônus
ao Município
de Colatina-ES;
mantendo-se
o preço
unitário
e a quantidade,
corrigindo-se
o produto;
b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo
7.2
- O preço unitário, o preço total de cada lote e o valor global da proposta deverão ser apresentados em
corrigido.
algarismos, sendo facultada a apresentação por extenso.
8 - DO ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO:
7.3 - A proposta será desclassificada se desatender as normas e exigências deste Edital e seus
Anexos.
8.1 - As licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo
enumerados:
7.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes, ou
não
previstas
neste Edital
e seus Anexos.
8.1.1
- HABILITAÇÃO
JURÍDICA
a) Declaração, data e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88,
7.5 - As propostas deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, evitando sinônimos
constante do Anexo V;
técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.
b) Declaração datada e assinada pela empresa de que não existe superveniência de fato impeditivo de sua
7.6 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se ao
habilitação,
e que aceita
todas
as exigências
do seguinte:
presente edital, bem como se submete a todas as
Pregoeiro
do certame,
o direito
de corrigi-los
na forma
disposições
contidas
na
Lei
8.666/93
e
suas
alterações,
do Anexo VI.
a) O erro na multiplicação de preços unitários constante
pelas quantidades
correspondentes será retificado
mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
8.1.2 b)
- REGULARIDADE
FISCAL
O erro na adição
será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto
a) Certidão
Negativa
ou
Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à
pelo corrigido.
Dívida Ativa da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
8 - DO ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO:
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
8.1 - As licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual enumerados:
Estado Sede da Empresa;
8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
d) Certidão
Negativadata
ou Certidão
Positiva
com Efeito
de débitos
a) Declaração,
e assinada
pela empresa,
deNegativa,
atendimento
ao incisoperante
XXXIII adoFazenda
artigo 7ºMunicipal
da CF/88,Município
Sede da
constante
do Empresa;
Anexo V;
b) Declaração
e assinada
pela
empresa
de que não
de fato
impeditivo de
e) Certidão
Negativadatada
ou Certidão
Positiva
com
Efeito Negativa,
de existe
débitossuperveniência
perante a Justiça
do Trabalho;
sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente edital, bem como se submete a todas as
disposiçõesda
contidas
na no
LeiCNPJ;
8.666/93 e suas alterações, constante do Anexo VI.
f)?Comprovação
Inscrição
8.1.2
- REGULARIDADE
FISCAL(CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina.
g) Certidão
Negativa de Débitos
a) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais
Dívida Ativa da ECONÔMICO-FINANCEIRA
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
?8.1.3e -àQUALIFICAÇÃO
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou se for o caso,
b) Certificado
de Regularidade
perante atestando
o Fundo dea Garantia
por Tempo
de Serviço - FGTS;
certidão
da instância
judicial competente
capacidade
econômico-financeira
da empresa em
recuperação judicial, em vigência.
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual Sede da Empresa;
8.1.4 Estado
- QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
a) Comprovação de que a licitante prestou o serviço, sem restrição, e de natureza semelhante ao indicado
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal
no Anexo I do edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestado, devidamente
- Município Sede da Empresa;
assinado, carimbado e em papel timbrado da pessoa jurídica de direito Público ou Privado tomador da
prestação;
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
Trabalho;
b) Comprovante de experiência com embarque e desembarque de marinheiro, através da apresentação do
registro
de tais operações
no livro "ROL
DE EQUIPAGEM" previsto na legislação Marítima "NORMAM-13/DPC".
f) Comprovação
da Inscrição
no CNPJ;
c) Comprovante das especificações técnicas da embarcação, onde a mesma deverá ser comprovada por
meio do documento, título de embarcação emitido pela Marinha do Brasil.
8.2 - As Certidões Negativas de Débito exigidas no item 8.1.2, deverão conter o mesmo CNPJ do Contrato
Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pela empresa licitante, no momento do Credenciamento.
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Negativa de
Débitosreferida
(CND) Municipal,
perantepoderá
a Fazenda
Pública do Município
de Colatina.
8.3 -g)ACertidão
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
no item 8.1.4,
ser apresentada
em original,
ou por
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio, hi8.1.3
- QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
pótese
em que a autenticação
deverá ocorrer no momento da sessão.
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou se for o caso,
instância
judicial
competente
atestando
a capacidade
econômico-financeira
da empresa
em
8.4 -certidão
Figuramda
como
exceções
as Certidões
cuja
abrangência
atinge tanto
a empresa Matriz quanto
as Filiais
recuperação
judicial,
em
vigência.
(INSS e PGFN/RECEITA FEDERAL).
8.1.4
8.5 -- QUALIFICAÇÃO
Os documentos deTÉCNICA
habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora da Fase de Lances.
a) Comprovação de que a licitante prestou o serviço, sem restrição, e de natureza semelhante ao
no Anexoexigidos
I do edital.
A comprovação
será
feita por meio
de apresentação
de atestado,
8.6 indicado
- Os documentos
e apresentados
para
Habilitação,
obtidos
através de sites,
poderão ter sua
devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da pessoa jurídica de direito Público ou Privado
autenticidade verificada via Internet, no momento da fase de habilitação.
tomador da prestação;
8.7 - Os modelos anexados ao Edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de inabilitação ou
b) Comprovante de experiência com embarque e desembarque de marinheiro, através da apresentação
desclassificação
a apresentação
queEQUIPAGEM"
sejam elaboradas
de forma
diferente
e que contenham
do registro de
tais operaçõesde
nodocumentos
livro "ROL DE
previsto
na legislação
Marítima
os elementos
essenciais.
"NORMAM-13/DPC".
9 - DO
PROCEDIMENTO
SESSÃO E JULGAMENTO:
c) Comprovante
das DA
especificações
técnicas da embarcação, onde a mesma deverá ser comprovada
por meio do documento, título de embarcação emitido pela Marinha do Brasil.
9.1 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, serão recebidos os documentos para o Credenciamento,
conforme
dispostoNegativas
no Item 6.
serão credenciadas
as empresas
interessadas
queCNPJ
cumprirem
todos
8.2
- As Certidões
deSomente
Débito exigidas
no item 8.1.2,
deverão conter
o mesmo
do Contrato
os requisitos
exigidos no
respectivo
item.
Social,
Ato Constitutivo
ou Estatuto
apresentado
pela empresa licitante, no momento do Credenciamento.
9.2- A- Após
realização do
Credenciamento,
o Pregoeiro
os envelopes
nº em
01 -original,
"Proposta
e
8.3
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
referida no
item 8.1.4,receberá
poderá ser
apresentada
ou de
porPreços"
qualquer
processo
de cópia autenticada
por tabelião
de nota
ou pelo Pregoeiro
ou pela
Equipe de
hipótese
emnº 02 - "Habilitação"
das empresas
devidamente
credenciadas
e procederá
à abertura
dosApoio,
Envelopes
nº 01
que
a autenticação
deverá
ocorrer enoclassificando-as,
momento da sessão.
Proposta
de Preços,
julgando-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.
8.4 - Figuram como exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais
(INSS
FEDERAL).
9.3 -e PGFN/RECEITA
Serão desclassificadas
as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou
imponham condições que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.
8.5 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora da Fase de Lances.
9.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,
8.6
- Os documentos
exigidos
apresentados
para
Habilitação,
obtidos
de sites,
poderão
sua
apenas
o autor da oferta
de evalor
mais baixo
e os
das ofertas
com através
preços até
10% (dez
por ter
cento)
autenticidade
verificada
via Internet,
momento
da verbais
fase de habilitação.
superiores àquela
poderão
fazer no
novos
lances
e sucessivos, até a proclamação da empresa
vencedora.
8.7 - Os modelos anexados ao Edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de inabilitação ou
desclassificação
apresentação
documentos
sejam elaboradas
de forma
e que
9.5 - Para efeitoa de
classificaçãode
das
propostas, que
em cumprimento
ao Inciso
IX, dodiferente
Art. 4°, da
Lei contenham
10.520/02,
os elementos essenciais.
não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão as autoras das
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
9 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO:
sejam os preços oferecidos.
9.1 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, serão recebidos os documentos para o Credenciamento,
9.6 - Uma vez classificada as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes
conforme disposto no Item 6. Somente serão credenciadas as empresas interessadas que cumprirem todos
de forma
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
osclassificadas,
requisitos exigidos
no sequencial,
respectivo item.
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
9.2 - Após realização do Credenciamento, o Pregoeiro receberá os envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e
valores dosdas
lances
deverãodevidamente
ser decrescentes
e distintos.
nº9.7
02 -- Os
"Habilitação"
empresas
credenciadas
e procederá à abertura dos Envelopes nº 01 Proposta de Preços, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO POR LOTE considerando para
9.8 as
- Adisposições
desistência da
emLei
apresentar
lanceprincipalmente
verbal, quando
pelo
a exclusão da
tanto
nº 10.520/02,
asconvidada
previstas no
art.Pregoeiro,
4º, VIII, IXimplicará
e X.
empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante,
para efeito de ordenação das propostas.
9.9 - Durante a sessão, o Pregoeiro poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições
que julgar necessárias a fim de pôr ordem ao certame.
9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades previstas em Lei e neste Edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.
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9.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham
condições
quehavendo
se oponham
quaisquerdas
dispositivos
vigentes.
9.11 - Não
mais ainteresse
empresaslegais
licitantes
em apresentar lance verbal, será encerrada a
etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
9.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,
apenas
autor da oferta
de valor
mais baixo
e os das ofertas
com preços
até 10%
por cento)
superiores
9.12 -oEncerrada
a sessão
de lances,
será verificada
a ocorrência
do empate
ficto,(dez
previsto
no art.
44, §2°,
àquela
fazer novos
lances
e sucessivos,
até a proclamação
da empresa
vencedora.
da Leipoderão
Complementar
Federal
n° verbais
123/2006,
sendo assegurado,
como critério
do desempate,
preferência de
contratação para as empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste edital.
9.5 - Para 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
nasaquelas
condições
definidasem
no que
incisoasanterior,
poderão
as autoras pela
das
9.13
- Entende-se
como
empate
ficto
situações
propostas
apresentadas
melhores
propostas,
atéEmpresa
o máximo
3 (três),
oferecer
novos lances
verbais
e sucessivos,
quaisquer
Microempresa
e pela
de de
Pequeno
Porte
ou Equiparada,
sejam
superiores
em até 5%
(cinco que
por
sejam
osàpreços
oferecidos.
cento)
proposta
de menor valor.
9.69.14
- Uma
vez classificada
propostas,
Pregoeiro
convidará individualmente
as empresas licitantes
- Ocorrendo
empate, naasforma
do itemoanterior,
proceder-se-á
da seguinte forma:
classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
a)A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada detentora da proposta de menor valor
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada,
até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
9.7 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
b) Se a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, convocada na forma da alínea
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
9.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da
classificação,
às da
demais
e empresas
de pequeno do
porte,
quepreço
se enquadrarem
hipótese
do
empresa
licitante
etapamicroempresas
de lances verbais
e na manutenção
último
apresentadonapela
licitante,
item
9.13
deste
edital,
a
apresentação
de
nova
proposta,
no
prazo
previsto
na
alínea
"a"
deste
item.
para efeito de ordenação das propostas.
- Se nenhuma
ou empresa
de normas,
pequenoprocedimentos,
porte, satisfazer
as exigências
neste
9.99.15
- Durante
a sessão,microempresa
o Pregoeiro poderá
estipular
prazos
e demaisprevistas
condições
que
Edital,
será declarada
vencedora
doao
certame,
julgar
necessárias
a fim de
pôr ordem
certame.a licitante detentora da proposta originariamente de menor
valor.
9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
9.16 - O Pregoeiro
com o Dos
autorlances
da oferta
de menor
com
vistas à redução do preço.
penalidades
previstaspoderá
em Leinegociar
e neste Edital.
ofertados
não valor
caberá
retratação.
9.17
- Emhavendo
seguida,mais
o Pregoeiro
a aceitabilidade
primeira(s)
quanto aoa
9.11
- Não
interesseexaminará
das empresas
licitantes emda(s)
apresentar
lanceclassificada(s),
verbal, será encerrada
valor,
decidindo emotivadamente
a respeito.
etapa
competitiva
ordenadas às ofertas,
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
9.12
- Encerrada
sessão
de lances,
será
verificada
a ocorrência
empate ficto, previsto
art. 44,
§2°, da
9.18
- O critérioade
aceitabilidade
dos
preços
ofertados
será o dedocompatibilidade
com os no
preços
praticados
LeinoComplementar
Federal
n°a123/2006,
sendo
assegurado,
critériodos
dorespectivos
desempate,encargos
preferência
de
mercado, coerentes
com
execução do
objeto
ora licitado,como
acrescidos
sociais,
contratação
as empresas
de pequeno porte que atenderem as exigências deste edital.
benefícios para
e despesas
indiretas.
9.13
como empate
ficto aquelas
situações
em osque
as propostas
9.19- - Entende-se
Sendo aceitável(is)
a(s) proposta(s),
será(ão)
aberta(os)
envelopes
nº 02 - apresentadas
HABILITAÇÃO, pela
das
Microempresa
e pela Empresa
de Pequeno
Porte das
ou Equiparada,
sejam superiores
emneste
até 5%
(cinco por
empresas classificadas
e verificado
o atendimento
exigências habilitatórias
previstas
edital.
cento) à proposta de menor valor.
9.20 - A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada declarada vencedora da etapa de
9.14
- Ocorrendo
empate,
na forma
do item dos
anterior,
proceder-se-á
da seguinte
forma:
lances
que possuir
restrição
em qualquer
documentos
de regularidade
fiscais
previstos neste Edital, terá
a)
A
Microempresa
ou
a
Empresa
de
Pequeno
Porte
ou
Equiparada
detentora
proposta
menor
sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5da(cinco)
diasdeúteis,
a
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela
contar da data, caso for declarada como vencedora da etapa de lances. A não regularização da
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
b) Se a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, convocada na forma da alínea
previstas neste edital, sendo facultada ao Pregoeiro convocar as empresas licitantes remanescentes, na
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
ordem
de classificação
para o exercício
do mesmo
direito ou revogar
a licitação.
classificação,
às 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"
9.21deste
- O benefício
previsto não eximirá a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada da
item.
apresentação de todos os documentos previstos neste Edital no momento da fase de habilitação, ainda que
apresentem
algumamicroempresa
restrição. Se não
apresentar
dos
documentos
fiscais,
mesmo com
restrições,
a
9.15
- Se nenhuma
ou empresa
denenhum
pequeno
porte,
satisfazer
as exigências
previstas
neste
microempresa
e a empresa
de pequeno
porte,
serão automaticamente
inabilitadas.
Edital,
será declarada
vencedora
do certame,
a licitante
detentora da proposta
originariamente de menor
9.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, as empresas licitantes
serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
9.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a empresa licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a
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valor.
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarada vencedora.
9.16 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
9.24 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
9.17
- Em seguida,ouo inabilitação
Pregoeiro examinará
aceitabilidade
da(s) ou
primeira(s)
classificada(s),
quanto ao valor,
desclassificação
a prestaçãoa de
quaisquer dados
documentos
falsos. A desclassificação
ou
decidindo
motivadamente
a
respeito.
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos
que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente.
9.18 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no
mercado,
objeto ora superior
licitado, acrescidos
dos respectivos
encargos
sociais,
9.25 - Ocoerentes
Pregoeirocom
ou aa execução
AutoridadedoCompetente
poderá solicitar
esclarecimentos
e promover
benefícios e despesas indiretas.
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento,
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
9.19 - Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s), será(ão) aberta(os) os envelopes nº 02 - HABILITAÇÃO, das
ou informação
que deveria
constarooriginariamente
qualquer habilitatórias
dos envelopes.
empresas
classificadas
e verificado
atendimento dasem
exigências
previstas neste edital.
9.26
Ao final da sessão
pública,
o Pregoeiro
franqueará
a palavra
às empresas
licitantes
que desejarem
9.20
- A- Microempresa
ou a
Empresa
de Pequeno
Porte ou
Equiparada
declarada
vencedora
da etapa
manifestar
intenção
de
recorrer
dos
atos
até
ali
praticados.
de lances que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscais previstos neste
Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco)
10 úteis,
- DOS aRECURSOS:
dias
contar da data, caso for declarada como vencedora da etapa de lances. A não regularização
da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
10.1 - Dos
relacionados
a este ao
procedimento
licitatórioascabem
os recursos
na Lei nº
previstas
nesteatos
edital,
sendo facultada
Pregoeiro convocar
empresas
licitantesprevistos
remanescentes,
na
10.520/02
e
na
Lei
8.666/93
e
suas
alterações.
ordem de classificação para o exercício do mesmo direito ou revogar a licitação.
10.2
- Abenefício
manifestação
em não
interpor
recurso
deverá observar
seguinte critério:
9.21
-O
previsto
eximirá
a Microempresa
ou ao Empresa
de Pequeno Porte ou Equiparada da
a) Ser dirigida
o Pregoeiro
ao final previstos
da sessão
pública,
e, se forainda
o caso,
apresentação
de todos
os documentos
neste
Editaldevidamente
no momento fundamentado
da fase de habilitação,
que
acompanhado
de documentação
pertinente;
apresentem
alguma
restrição. Se não
apresentar nenhum dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a
b) As razões edoa recurso,
por escrito
prazo de 03 (três)
dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei
microempresa
empresaapresentadas
de pequeno porte,
serão no
automaticamente
inabilitadas.
10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal da empresa licitante ou por Procurador
9.22
o atendimento
dosem
requisitos
de habilitação
neste Edital,
as empresas
licitantes
com- Constatado
poderes específicos,
hipótese
que deverá
ser anexadoprevistos
o instrumento
procuratório
(se ausente
nos
serão
habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
autos);
c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES, situada
9.23
Se Ângelo
a ofertaGiuberti,
não for aceitável,
ouEsplanada,
se a empresa
licitante desatender
paraeafora
habilitação,
na -Av.
343, Bairro
Colatina-ES,
no horário as
dasexigências
12h às 17h,
do prazoo
Pregoeiro
examinará
a
oferta
subsequente
de
menor
preço,
negociará
com
o
seu
autor,
decidirá
sobre
a sua
legal, não serão conhecidos;
aceitabilidade
e,
em
caso
positivo,
verificará
as
condições
de
habilitação
e
assim
sucessivamente,
d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três)até
diasa
apuração
uma
aceitável
autor atenda
os requisitos
de habilitação,
em que
declarada
corridos de
(art.
4°,oferta
XVIII,
da Lei cujo
10.520/02),
a contar
do término
concedido acaso
licitante
queserá
manifestou
a
vencedora.
intenção de recorrer.
9.24
A proponente
é responsável
pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
11 -- DA
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO:
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos
11.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto,
que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente.
sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.
9.25 - O Pregoeiro ou a Autoridade Competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover
11.2 - A classificação
julgamento
das propostas
e os necessário,
documentos fixando
habilitatórios
à
diligências,
em qualquere o
momento
e sempre
que julgar
prazo serão
para submetidos
atendimento,
autoridade
superior
para
deliberação
quanto
à
sua
homologação
e
a
adjudicação
do
objeto
da
licitação,
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ocorra manifestação
de recurso.
oucaso
informação
que deveria constar
originariamente em qualquer dos envelopes.
12 -- Ao
DA final
ASSINATURA
CONTRATO:
9.26
da sessãoDO
pública,
o Pregoeiro franqueará a palavra às empresas licitantes que desejarem
manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.
12.1 - Homologada a licitação, a PMC, por intermédio da Coordenadoria de Contratos, convocará a(s)
vencedora(s) para, no prazo fixado neste Edital, assinar(em) o respectivo instrumento
10empresa(s)
- DOS RECURSOS:
contratual.
12.2 - O prazo para a assinatura do Contrato é de 02 (dois) dias úteis, após a sua retirada ou recebimento.
12.3 - No caso da empresa vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não
atender a exigência do item anterior (12.2), 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.
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10.1
atos relacionados
a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e
13 - Dos
DA ACEITAÇÃO
E DO PAGAMENTO
na Lei 8.666/93 e suas alterações.
13.1 - O pagamento será realizado em parcelas mensais de acordo com a prestação dos serviços e
10.2
- A manifestação
em interpor
deverá
observar
o seguinte
critério:
mediante
a apresentação
de Notarecurso
Fiscal ao
Município
de Colatina,
acompanhada
do relatório de ocorrências
a)
Ser
dirigida
o
Pregoeiro
ao
final
da
sessão
pública,
devidamente
fundamentado
e, selicitatório,
for o caso,
diárias e dos documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação
no procedimento
a
acompanhado
de
documentação
pertinente;
saber:
b) As razões
do recurso,
apresentadas
porEfeito
escrito
no prazode
dedébitos
03 (três)
dias corridos
(art. Federais
4°, XVIII,eda
a) Certidão
Negativa
ou Certidão
Positiva com
Negativa,
relativos
a Tributos
à
LeiAtiva
10.520/02).
documento
ser assinado
por representante legal da empresa licitante ou por
Dívida
da UniãoOunificando
as deve
Contribuições
Previdenciárias;
Procurador
poderes específicos,
hipótese
em quepor
deverá
serde
anexado
procuratório
b) Certificado
de com
Regularidade
perante o Fundo
de Garantia
Tempo
Serviçoo- instrumento
FGTS;
(se
ausente
nos
autos);
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES,
Estado Sede da Empresa;
situada na Av. Ângelo Giuberti, 343, Bairro Esplanada, Colatina-ES, no horário das 12h às 17h, e fora
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal do prazo legal, não serão conhecidos;
Município
da Empresa;
d) AsSede
demais
licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três)
e) Certidão
Negativa
Certidão
Positiva
com EfeitoaNegativa,
débitos
perante aaJustiça
Trabalho;
dias corridos (art.ou4°,
XVIII, da
Lei 10.520/02),
contar dode
término
concedido
licitantedoque
manifestou
f)? ? aComprovação
da
Inscrição
no
CNPJ;
intenção de recorrer.
g) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina.
11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
13.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela empresa vencedora/contratada serão atestados
pelo- Caso
responsável
pelo
recebimento
domanifestado
objeto licitado
e serãoo Pregoeiro
encaminhados
paraadjudicará
processamento
e
11.1
não haja
interesse
recursal
na sessão,
é quem
o objeto,
pagamento
no
prazo
de
10
(dez)
dias
úteis
após
a
respectiva
apresentação.
sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.
13.3- A- classificação
Os pagamentos
realizados eatravés
de Ordem
Bancária, serão
ficandosubmetidos
a empresaà
11.2
e o somente
julgamentoserão
das propostas
os documentos
habilitatórios
vencedora/contratada
a indicar
naàNota
Fiscal, a Conta-Corrente
e Agência
Bancária
para emissão
autoridade
superior paraobrigada
deliberação
quanto
sua homologação
e a adjudicação
do objeto
da licitação,
caso
da respectiva
Ordem
ocorra
manifestação
deBancária.
recurso.
Ocorrendo erros
apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
1213.4
- DA- ASSINATURA
DO na
CONTRATO:
fiscais/trabalhistas, será solicitada a empresa vencedora/contratada providências para retificação, ficando
estabelecido
que o prazo
para pagamento
seráintermédio
contado a partir
da data da regularização
da pendência.
12.1
- Homologada
a licitação,
a PMC, por
da Coordenadoria
de Contratos,
convocará a(s)
empresa(s) vencedora(s) para, no prazo fixado neste Edital, assinar(em) o respectivo instrumento contratual.
13.5 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e Razão Social apresentados na etapa de Credenciamento
e acolhidos
nos documentos
da fase de
12.2
- O prazo
para a assinatura
doHabilitação.
Contrato é de 02 (dois) dias úteis, após a sua retirada ou
recebimento.
13.6 - Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique as
informações
registradas
no certame,
deverá ser
comunicado
Município
deproposta,
Colatina,não
mediante
12.3
- No caso da
empresa vencedora
do certame,
dentro
do prazo deao
validade
da sua
atender
documentação
própria,
para
apreciação
da
autoridade
competente.
a exigência do item anterior (12.2), 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.
13.7 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
pela empresa
em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
13devidos
- DA ACEITAÇÃO
E vencedora/contratada,
DO PAGAMENTO
13.8- O
- Para
a efetivação
do pagamento
a empresa
vencedora/contratada
deverá
manter
asserviços
condiçõese
13.1
pagamento
será realizado
em parcelas
mensais
de acordo com a
prestação
dos
previstas anoapresentação
edital no que concerne
proposta
preço e a habilitação.
mediante
de Notaa Fiscal
aodeMunicípio
de Colatina, acompanhada do relatório de
ocorrências diárias e dos documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no
13.9 - Os preços
propostos
são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do
procedimento
licitatório,
a saber:
art. 65,
da Lei nºNegativa
8.666/93.ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais
a) Certidão
e à Dívida Ativa da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
de Regularidade
peranteàoempresa
Fundo devencedora/contratada,
Garantia por Tempo de
Serviço houver
- FGTS;pendência de
13.10b)- Certificado
Nenhum pagamento
será efetuado
enquanto
c) Certidão
Negativafinanceira,
ou Certidão
com
Efeito Negativa,
de débitos contratual.
perante a Fazenda Estadual liquidação
de obrigação
emPositiva
virtude de
penalidade
ou inadimplência
Estado Sede da Empresa;
Negativa
ou Certidão
Positiva
com Efeito
Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal
13.11d)- Certidão
Não haverá,
sob hipótese
alguma,
pagamento
antecipado.
- Município Sede da Empresa;
13.12 - É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas
através de rede bancária ou de terceiros.
14 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
14.1 - À empresa vencedora/contratada que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será
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e) Certidão
Negativa
ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
aplicada
as seguintes
penalidades:
Trabalho;
a) Multa;
f) Comprovação
no CNPJ;
b) Rescisão
do ContratodaouInscrição
cancelamento
da Autorização de Serviço;
g) Certidão
Débitos
Municipal,
c) Suspensão
do Negativa
direito dede
licitar
junto(CND)
ao Município
de perante
Colatina ae,Fazenda Pública do Município de Colatina.
d) Declaração de inidoneidade.
13.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela empresa vencedora/contratada serão atestados
pelo
pelo multa
recebimento
do objeto
licitado
encaminhados
processamento
14.2responsável
- Será aplicada
indenizatória
de 10%
(dez eporserão
cento)
do valor totalpara
contratado,
quando ae
pagamento
no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva apresentação.
empresa vencedora/contratada:
a) Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
13.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a empresa
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
vencedora/contratada obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Bancária para emissão
escrito, do Município de Colatina;
da respectiva Ordem Bancária.
c) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
d) Praticar,
por ação
ou na
omissão,
qualquerdas
ato Notas
que, por
culpa ou
ou dolo,
venha causarrelativos
danos aoàsMunicípio
de
13.4
- Ocorrendo
erros
apresentação
Fiscais
nos documentos
obrigações
Colatina
ou
a
terceiros,
independentemente
da
obrigação
da
empresa
vencedora/contratada
em
reparar
os
fiscais/trabalhistas, será solicitada a empresa vencedora/contratada providências para retificação, ficando
danos causados.
estabelecido
que o prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
e) Descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;
f) Se
a assinar
o Contrato,
ou retirá-lo
dentro
do apresentados
prazo estabelecido
no Edital.
13.5
- Arecusar
Nota Fiscal
deverá
conter o aceitá-lo
mesmo CNPJ
e Razão
Social
na etapa
de Credenciamento
e acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
14.3 - Ocorrendo atraso no início da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
cento)
do valoralteração
contratado,
de atraso,
atéAto
o limite
de 20%
porque
cento)
sobre oasvalor
total do
13.6
- Qualquer
feitapor
no dia
Contrato
Social,
Constitutivo
ou(vinte
Estatuto
modifique
informações
contrato. no certame, deverá ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação própria,
registradas
para apreciação da autoridade competente.
14.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à empresa vencedora/contratada a pena de suspensão
13.7
- O Município
Colatina
poderádededuzir
do pelos
pagamento
a qualquer
título
lhe forem
do direito
de licitardecom
o Município
Colatina,
prazosimportâncias
de 06 (seis) que
meses,
12 (doze)
meses
e por
devidos
empresa
vencedora/contratada,
maiorespela
prazos,
em função
da gravidade da em
faltadecorrência
cometida. de descumprimento de suas obrigações.
13.8
a efetivação
do pagamento
a empresa
vencedora/contratada
deverá vencedora/contratada,
manter as condições
14.5- - Para
Será aplicada
a penalidade
de declaração
de inidoneidade
quando a empresa
previstas
no causa,
edital no
que
concerne
a proposta assumidas,
de preço e apraticando
habilitação.falta grave, dolosa ou revestida de má
sem justa
não
cumprir
as obrigações
fé, a juízo do Município de Colatina, independentemente das demais sanções cabíveis.
13.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art.
65,
da Lei
8.666/93.
14.6
- A nº
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.
13.10 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa vencedora/contratada, enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
14.7 - Caso o Município de Colatina exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
empresa
justificando
a medida.
13.11
- Nãovencedora/contratada,
haverá, sob hipótese alguma,
pagamento
antecipado.
14.8 --ÉAs
multas aplicadas
deverão
ser recolhidas
pela efetuar
Secretaria
Municipal
de Fazenda,
dentro doatravés
prazo
13.12
expressamente
vedado
ao prestador
do serviço
cobrança
ou desconto
de duplicatas
improrrogável
de
10
(dez)
dias
úteis,
contados
da
data
da
notificação,
independentemente
do
julgamento
de
de rede bancária ou de terceiros.
pedido de reconsideração do recurso.
14 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
14.9 - Poderá, ainda, a empresa vencedora/contratada, a juízo do Município de Colatina, responder por
perdas
danos, independentemente
dasque
demais
sanções as
previstas
nesteassumidas
edital.
14.1
- À eempresa
vencedora/contratada
não cumprir
obrigações
ou preceitos legais, será
aplicada as seguintes penalidades:
15 - DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS:
a) Multa;
b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da Autorização de Serviço;
15.1 c)
- Ao
apresentar
fica subentendido
que a de
licitante
conhece
todas as condições estabelecidas
Suspensão
do proposta,
direito de licitar
junto ao Município
Colatina
e,
d) Declaração
inidoneidade.
no presente
edital, edeseus
anexos.
14.2
aplicada multa
de 10%negociar
(dez por ocento)
valor
contratado,
quando
15.2- Será
- O Pregoeiro
pode indenizatória
a qualquer tempo,
preçodocom
a total
licitante
vencedora
a fima de almejar
proposta mais vantajosa para o Município de Colatina.
15.3 - 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.
15.4 - As informações complementares, inerentes a este Pregão Presencial, e os pedidos de
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empresa
vencedora/contratada:
esclarecimentos
deverão ser solicitados anteriormente a data fixada para abertura da sessão pública, via
a) Causar
embaraços
ou desatender
as determinações da fiscalização;
internet,
no endereço
eletrônico
licitacoes.colatina@gmail.com
e poderão ser obtidas pelo telefone (27)
b) Transferir
ou ceder
suas
obrigações,
todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
3177-7866,
em dias
úteis no
horário
de 09h no
às 18h.
escrito, do Município de Colatina;
c) -Cometer
quaisquer
infrações
àsrequerer
normas legais
federais,deste
estaduais
municipais;
15.5
Os prazos
e as condições
para
IMPUGNAÇÃO
Editale são
os previstos nos §§§ 1º, 2º e
d)
Praticar,
por
ação
ou
omissão,
qualquer
ato
que,
por
culpa
ou
dolo,
venha
causar danos ao Município
3º do artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.
de Colatina ou a terceiros, independentemente da obrigação da empresa vencedora/contratada em
reparar
os impugnações
danos causados.
15.5.1
- As
deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
e)
Descumprir
quaisquer
obrigações
licitatórias
/ contratuais;
Colatina-ES, situada
na Av. Ângelo
Giuberti,
343, Bairro
Esplanada, Colatina-ES, no horário das 12h às 17h
f) Se recusar a assinar o Contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.
e, fora do prazo legal, não serão conhecidas.
14.3 - Ocorrendo atraso no início da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
15.7do
- Fazem
parte do presente
integrando-o
de forma
plena,(vinte
independentemente
de otranscrição:
cento)
valor contratado,
por diaedital
de atraso,
até o limite
de 20%
por cento) sobre
valor total do
15.7.1
Anexo
I
Especificações?
?
do
objeto
licitado;
contrato.
15.7.2 - Anexo II - Termo de Referência;
IIIde
- Modelo
Credenciamento;
14.415.7.3
- Sem- Anexo
prejuízo
outras de
sanções,
aplicar-se-á à empresa vencedora/contratada a pena de suspensão
Anexo
- Modelo
de Declaração
(Atendimento
às Exigências
Habilitatórias);
do 15.7.4
direito -de
licitarIVcom
o Município
de Colatina,
pelos prazos
de 06 (seis)
meses, 12 (doze) meses e por
15.7.5
Anexo
V
Modelo
de
Declaração
(Menor);
maiores prazos, em função da gravidade da falta cometida.
15.7.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes);
- Anexo
VII a- Modelo
de Declaração
(Artigo
da Lei Orgânica
Municipal);
14.515.7.7
- Será
aplicada
penalidade
de declaração
de 29
inidoneidade
quando
a empresa vencedora/contratada,
Anexonão
VIIIcumprir
- Modelo
Declaração?
? de Endereço
Eletrônico;
sem15.7.8
justa -causa,
asde
obrigações
assumidas,
praticando
falta grave, dolosa ou revestida de má fé,
15.7.9
Anexo IXde
- Modelo
deindependentemente
Declaração de Microempresa
ou sanções
Empresacabíveis.
de Pequeno Porte;
a juízo
do -Município
Colatina,
das demais
15.7.10 - Anexo X - Minuta de Contrato.
14.6 - 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.
14.7Colatina
- Caso-oES,
Município
de Colatina
exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
02 de setembro
de 2021.
empresa vencedora/contratada, justificando a medida.
14.8 - 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.
________________________________
DALTRO ANTÔNIO FERRARI JÚNIOR
14.9 - Poderá, ainda, a empresa vencedora/contratada, a juízo do Município de Colatina, responder por
(Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública)
perdas e danos, independentemente das demais sanções previstas neste edital.
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições estabelecidas no
presente edital, e seus anexos.
15.2 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo, negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar
proposta mais vantajosa para o Município de Colatina.
15.3 - 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.
15.4 - 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.
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15.5 - 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.
15.5.1 - As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 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.
15.7 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
15.7.1 - Anexo I - Especificações do objeto licitado;
15.7.2 - Anexo II - Termo de Referência;
15.7.3 - Anexo III - Modelo de Credenciamento;
15.7.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias);
15.7.5 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor);
15.7.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes);
15.7.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração (Artigo 29 da Lei Orgânica Municipal);
15.7.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
15.7.9 - Anexo IX - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
15.7.10 - Anexo X - Minuta de Contrato.

Colatina - ES, 02 de setembro de 2021.

________________________________
DALTRO ANTÔNIO FERRARI JÚNIOR
(Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública)
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ANEXO II
TERMO
DEDEREFERÊNCIA
TERMO
REFERÊNCIA
1 - 1DO
OBJETO:
- DO
OBJETO:
1.11.1
- O- O
presente
termo
dedereferência
de
presente
termo
referênciatem
tempor
porescopo
escoposubsidiar
subsidiar oo procedimento
procedimento licitatório,
licitatório, com
com finalidade de
efetuar
a contratação
dede
empresa
especializada
no
efetuar
a contratação
empresa
especializadapara
paraprestação
prestaçãode
deserviços
serviços de
de travessia
travessia de
de munícipes,
munícipes, no
RIO
DOCE,
do tipo
tipo balsa,
balsa,
RIO
DOCE,nonodistrito
distritodedeItapina,
Itapina,município
municípiodedeColatina,
Colatina,com
com aa utilização
utilização de
de embarcação
embarcação do
conforme
especificações
técnicas
e condições
descritas
neste neste
Termo,Termo,
para atender
demanda
da Secretaria
conforme
especificações
técnicas
e condições
descritas
para a
atender
a demanda
da
Municipal
de Transporte,
e Segurança
Pública.
Secretaria
Municipal deTrânsito
Transporte,
Trânsito e
Segurança Pública.
2 - 2DA
JUSTIFICATIVA:
- DA
JUSTIFICATIVA:
2.12.1
- A- presente
contratação
sese
fazfaznecessária
A presente
contratação
necessáriapara
paradar
darcontinuidade
continuidadeaos
aosserviços
serviços de
de transporte
transporte de
de pessoas
pessoas
com
balsa,
nana
travessia
dodoRio
local,
com
balsa,
travessia
RioDoce
Doceno
nodistrito
distritode
deItapina,
Itapina,atendendo
atendendoasasnecessidades
necessidades da
da população
população local,
que já se utiliza desse serviço acerca de 20 (vinte) anos.
que já se utiliza desse serviço acerca de 20 (vinte) anos.
3 - DO PRAZO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3 - DO PRAZO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 05 dias úteis, após o recebimento da Autorização
3.1 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 05 dias úteis, após o recebimento da Autorização
Inicial dos serviços, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública.
Inicial dos serviços, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública.
3.2 - Os serviços compreendem a travessia de pessoas no Rio Doce, no distrito de Itapina, município
3.2 - Os
serviços
compreendem
a travessia
de pessoas
no Rio
no distrito
de Itapina,
Colatina,
com
08 (oito)
horas por dia
(em regime
de escala),
de Doce,
segunda
a sexta-feira
e aosmunicípio
sábados
Colatina,
com
08regime
(oito) de
horas
por dia
regime de
escala),
de segunda a sexta-feira e aos sábados
(quatro)
horas
(em
escala),
com(em
o seguinte
horário
de funcionamento:
(quatro) horas (em regime de escala), com o seguinte horário de funcionamento:
SEGUNDA A SEXTA
SEGUNDA A SEXTA
06:00
10:00
06:00 15:00
10:00
12:00
12:00
15:00
17:00
18:00
17:00
18:00
TOTAL
TOTAL

de
de
04
04

QUANTIDADE
QUANTIDADE
04:00 hs
04:00 hs
03:00 hs
01:00 h03:00 hs
01:00 h
08:00 hs
08:00 hs

SÁBADO
SÁBADO 09:00
06:00
03:00 hs
06:00 13:00
09:00
12:00
01:00 h03:00 hs
12:00
13:00
01:00 h
TOTAL
04:00 hs
TOTAL
04:00 hs
3.3 - Os serviços serão operacionalizados por 01 (uma) equipe formada por, no mínimo, 02 (duas) pessoas,
3.3 -todos
Os serviços
serão
(uma) equipe formada por, no mínimo, 02 (duas) pessoas,
sendo
na função
de operacionalizados
marinheiro auxiliarpor
de 01
convés.
sendo todos na função de marinheiro auxiliar de convés.
3.4 - O transporte via balsa deverá ser gratuito a todos os seus usuários.
3.4 - O transporte via balsa deverá ser gratuito a todos os seus usuários.
3.5 - A embarcação não poderá ser substituída por outro meio de transporte.
3.5 - A embarcação não poderá ser substituída por outro meio de transporte.
4 - CONDIÇÕES E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS
4 - CONDIÇÕES E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS
4.1 - A prestação de serviços deverá obedecer às leis e normas vigentes, em especial a legislação trabalhista,
4.1 - A prestação
serviçosasdeverá
às leis
e normas vigentes,
a legislação
previdenciária
e fluvial,de
e possuir
devidasobedecer
autorizações
e licenciamentos
peranteem
os especial
órgãos competentes,
trabalhista,
previdenciária
e fluvial,
e possuir
as devidas
autorizações
licenciamentos
como
a legalização
junto a Marinha
do Brasil
e contrato
de seguro
de vida edos
funcionários. perante os órgãos
competentes, como a legalização junto a Marinha do Brasil e contrato de seguro de vida dos funcionários.
4.2 - Os serviços deverão ser realizados com mão de obra formada por pessoal qualificado e habilitado pela
Capitania dos Portos, e com a utilização de balsa, todos os insumos e equipamentos necessários à sua
execução, correndo todas estas despesas à conta da Contratada.

12 / 28

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

4.2
serdos
realizados
de(doze)
obra formada
por pessoal
habilitado
pela
4.3- Os
- O serviços
prazo dedeverão
execução
serviços com
será mão
de 12
meses, podendo
ser qualificado
prorrogadoede
acordo com
Capitania
Portos, e na
com
os prazosdos
estabelecidos
lei anºutilização
8.666/93.de balsa, todos os insumos e equipamentos necessários à sua
execução, correndo todas estas despesas à conta da Contratada.
4.4 - Cabe a Contratada a responsabilidade pela manutenção dos serviços. Em caso de paralisação da
4.3
- O prazo
de execução
dos serviços
serácom
de 12
(doze) meses,
podendoparalisação
ser prorrogado
de acordo
com os
balsa,
a contratada
informará
os usuários
antecedência.
Qualquer
da balsa
não ocorrerá
prazos
estabelecidos
na
lei
nº
8.666/93.
remuneração devida ao locador, devendo o locatário proceder com o abatimento proporcional dos dias
efetivamente utilizados.
4.4 - Cabe a Contratada a responsabilidade pela manutenção dos serviços. Em caso de paralisação da balsa,
a 4.5
contratada
informará
oscomprovar
usuários ter
com
antecedência.
Qualquer e paralisação
não ocorrerá
- A contratada
deverá
experiência
com embarque
desembarquedadebalsa
marinheiro,
através
remuneração
devida
ao locador,
devendo
o locatário
proceder
com o abatimento
dias
da apresentação
do registro
de tais
operações
no livro "ROL
DE EQUIPAGEM"
previsto proporcional
na legislação dos
Marítima
efetivamente
utilizados.
"NORMAM-13/DPC".
4.5
A contratada
deveráDE
comprovar
experiência com
embarque e desembarque de marinheiro, através da
5 -- DA
COMPROVAÇÃO
AUXILIARterMARINHEIRO
DE CONVÉS
apresentação do registro de tais operações no livro "ROL DE EQUIPAGEM" previsto na legislação Marítima
"NORMAM-13/DPC".
5.1 - A empresa vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar os documentos abaixo
enumerados:
5 - DA COMPROVAÇÃO DE AUXILIAR MARINHEIRO DE CONVÉS
5.1.1 - Comprovante que a empresa vencedora possui em seu quadro técnico no mínimo 2 (dois)
5.1
- A empresa
vencedora,
no atoA da
assinatura deste
do contrato,
deverá
apresentar
os através
documentos
abaixo
marinheiros
auxiliares
de convés.
comprovação
profissional
deverá
ser feita
de Contrato
enumerados:
Social, no caso do sócio ou proprietário; de Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços, no
caso de funcionário.
5.1.1 - Comprovante que a empresa vencedora possui em seu quadro técnico no mínimo 2 (dois) marinheiros
auxiliares de convés. A comprovação deste profissional deverá ser feita através de Contrato Social, no caso
- Aou
qualificação
do marinheiro
de convés
serdecomprovada
do certificado
do5.1.2
sócio
proprietário;
de Carteiraauxiliar
de Trabalho
ou deverá
Contrato
Prestação por
de meio
Serviços,
no caso de
de
conclusão
do
curso,
emitido
pela
Capitania
dos
Portos
ou
outro
órgão
da
Marinha
do
Brasil.
funcionário.
6 - ESPECIFICAÇÕES
DOSauxiliar
EQUIPAMENTOS
5.1.2
- A qualificação TÉCNICAS
do marinheiro
de convés deverá ser comprovada por meio do certificado de
conclusão do curso, emitido pela Capitania dos Portos ou outro órgão da Marinha do Brasil.
6.1 - Descrição da balsa:
6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
a) A balsa da contratada deverá medir entre 06 e 10 metros de comprimento; entre 04 a 06 metros de
largura;
e entre
a 03 metros de altura;
6.1
- Descrição
da02
balsa:
capacidade
para deverá
no mínimo
15 entre
(quinze)
a)b)A Ter
balsa
da contratada
medir
06 epessoas;
10 metros de comprimento; entre 04 a 06 metros de largura;
e entre 02 a 03 metros de altura;
c) Possuir duas rampas de acesso com chapa antiderrapante, Guarda corpo, Cobertura lateral para
Coletes
barco
salva-vidas.
b)passageiros,
Ter capacidade
parasalva-vidas
no mínimoe15
(quinze)
pessoas;
c)6.2
Possuir
- O referido
duas rampas
equipamento
de acesso
deverá
com chapa
estar devidamente
antiderrapante,
registrado
Guarda corpo,
junto àCobertura
Marinha lateral
do Brasil
para
e com toda
passageiros,
Coletes
salva-vidas e barco salva-vidas.
documentação
validada.
6.2
O SUSPENSÃO
referido equipamento
deveráDOS
estar
devidamente
registrado junto à Marinha do Brasil e com toda
7 --DA
DA PRESTAÇÃO
SERVIÇOS
POR INTEMPÉRIES
documentação validada.
7.1 - Nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, o Rio Doce apresenta seu mais
7 alto
- DAíndice
SUSPENSÃO
DA PRESTAÇÃO
DOS
PORde
INTEMPÉRIES
de estiagem,
conforme dados
daSERVIÇOS
tabela - pontos
controle na Bacia do Rio Doce, emitida pela
Agência Nacional de Águas. Ressaltamos que intempéries climáticos podem ocorrer, alterando o período de
7.1
- Nos
meses de abril, maio,
junho, ajulho,
agosto,
setembro
e outubro,
seca,
e consequentemente
alterando
incidência
sobre
os meses
citados.o Rio Doce apresenta seu mais alto
índice de estiagem, conforme dados da tabela - pontos de controle na Bacia do Rio Doce, emitida pela
Agência
Nacional
Águas.
Ressaltamos
intempéries
climáticospor
podem
alterando opoderá
períodoser
de
7.2 - De
acordodecom
o item
7.1, a que
realização
da travessia
meioocorrer,
da embarcação,
seca,
e
consequentemente
alterando
a
incidência
sobre
os
meses
citados.
comprometida, acarretando a suspensão dos serviços e a NÃO remuneração para à empresa vencedora.
7.2 - De acordo com o item 7.1, a realização da travessia por meio da embarcação, poderá ser
8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 - O pagamento será efetuado através de requerimento, devidamente protocolado, no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Colatina, acompanhado da respectiva nota fiscal e atestado fornecido pela
SEMTRAN. O pagamento somente ocorrerá na data, se a contratada apresentar notas fiscais dentro dos
prazos determinados e também se essa estiver com a situação regular com o fisco.
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comprometida, acarretando a suspensão dos serviços e a NÃO remuneração para à empresa vencedora.
8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 - O pagamento será efetuado através de requerimento, devidamente protocolado, no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Colatina, acompanhado da respectiva nota fiscal e atestado fornecido pela SEMTRAN.
O pagamento somente ocorrerá na data, se a contratada apresentar notas fiscais dentro dos prazos
determinados e também se essa estiver com a situação regular com o fisco.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial nº 068/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº 068/2021

A(O)
PREGOEIRA(O)
MUNICIPALDE
DECOLATINA
COLATINA
A(O)
PREGOEIRA(O)DA
DAPREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL

O O abaixo
nana
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
abaixo assinado,
assinado,
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
no no
CNPJ
nº
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
CNPJ sob
sob oo nº
..........................,
com com
sede na
nº.........., Bairro...................,
Cidade............,
..........................,
sedeRua/Av
na ................................,
Rua/Av ................................,
nº.........., Bairro...................,
UF.......,
vem pela presente,
V.Sª, que
o(a) Srº.(ª)
.................................................,
de
Cidade............,
UF......., informar
vem apela
presente,
informar
a
V.Sª,
que
o(a)Carteira
Srº.(ª)
Identidade
nº
..........................,
é
pessoa
autorizada
a
representar,
em
todos
os
atos,
a
pessoa
jurídica
acima
................................................., Carteira de Identidade nº .........................., é pessoa autorizada a
citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais,
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe,
transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.
podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, 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 legal)
________________________________________________
Assinatura Identificável
(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 como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga, bem
como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
DECLARAÇÃO DE
ATENDIMENTODE
ÀSATENDIMENTO
EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Pregão Presencial nº 068/2021

Pregão Presencial nº 068/2021

A(O)
PREGOEIRA(O)
MUNICIPALDE
DE
COLATINA
A(O)
PREGOEIRA(O)DA
DA PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
COLATINA

O O abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
no no
CNPJ
nº
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
CNPJ sob
sob oo nº
..........................,
com com
sede sede
na Rua/Av
................................,
nº.........., Bairro...................,
Cidade............,
..........................,
na Rua/Av
................................,
nº.........., Bairro...................,
UF.......,
DECLARA,
sob asDECLARA,
penas dasob
lei, as
quepenas
satisfaz
plenamente
todas
as exigências
Cidade............,
UF.......,
da lei,
que satisfaz
plenamente
todas habilitatórias
as exigências
previstas
no
certame
epigrafado,
em
obediência
ao
disposto
no
inciso
VII,
do
art.
4º,
da
Lei
n°art.
10.520/02.
habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inciso VII, do
4º, da Lei n°
10.520/02.

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 V
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE ATENDIMENTO
AO INCISO
DO7ºART.
7º DA CONSTITUIÇÃO
DECLARAÇÃO
DE ATENDIMENTO
AO INCISO
XXXIII XXXIII
DO ART.
DA CONSTITUIÇÃO
FEDERALFEDERAL
Pregão Presencial nº 068/2021

Pregão Presencial nº 068/2021

A(O)
PREGOEIRA(O)
MUNICIPALDEDE
COLATINA
A(O)
PREGOEIRA(O) DA
DA PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
COLATINA

OO
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
no no
CNPJ
nº
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
CNPJ sob
sob oo nº
..........................,
com com
sede sede
na Rua/Av
................................,
nº.........., Bairro...................,
Cidade............,
..........................,
na Rua/Av
................................,
nº.........., Bairro...................,
UF.......,
DECLARA,
para osDECLARA,
fins do disposto
inciso
do art. 27
Lei V
8.666/93,
Lei n.º
Cidade............,
UF.......,
para osnofins
do Vdisposto
no da
inciso
do art. acrescido
27 da Leipela
8.666/93,
9.854/99,
que
não
emprega
menores
de
18
(dezoito)
anos
em
trabalho
noturno,
perigoso
ou
insalubre
acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,e
menores
(dezesseis)
anos. de 16 (dezesseis) anos.
perigosode
ou16
insalubre
e menores
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
Assinatura(nome
Identificável
do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
(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
DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO
DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA
DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO
Pregão Presencial nº 068/2021

Pregão Presencial nº 068/2021

A(O)
PREGOEIRA(O)
DADA
PREFEITURA
DE COLATINA
COLATINA
A(O)
PREGOEIRA(O)
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE

O O abaixo
dede
responsável
legal
pela
Empresa
abaixo assinado,
assinado, nana qualidade
qualidade
responsável
legal
pela
Empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscritainscrita
no no
CNPJ
nº
..........................................................................................,
devidamente
CNPJsob
sob oo nº
..........................,
com
sede
na
Rua/Av
................................,
nº..........,
Bairro...................,
Cidade............,
.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro...................,
UF.......,
DECLARA,UF.......,
sob asDECLARA,
penas da
de que
existe
fatoexiste
superveniente
impeditivo
à sua
Cidade............,
sobLei,
as penas
da não
Lei, de
que não
fato superveniente
impeditivo
à
habilitação,
e
que
aceita
todas
as
exigências
do
presente
Edital,
bem
como
nos
submete
a
todas
as
sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como nos submete a todas as
disposições
contidas
na na
LeiLei
8.666/93
e suas
alterações
posteriores.
disposições
contidas
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
DODA
ARTIGO
29 DA LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL
DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO
DO ARTIGO 29
LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL
Pregão Presencial nº 068/2021

Pregão Presencial nº 068/2021

A(O)
PREGOEIRA(O)
MUNICIPALDE
DECOLATINA
COLATINA
A(O)
PREGOEIRA(O)DA
DAPREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL

O O abaixo
nana
qualidade
de
responsável
legal
pela
empresa
abaixo assinado,
assinado,
qualidade
de
responsável
legal
pela
empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscrita no
CNPJ no
sob CNPJ
o nº ..................,
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
sob o nº
com
sede na Rua/Av
................................,
nº.........., Bairro...................,
UF.......,
DECLARA,
..................,
com sede
na Rua/Av ................................,
nº.........., Cidade............,
Bairro...................,
Cidade............,
sob
as
penalidades
da
Lei,
que
nenhum
dos
seus
sócios
e
qualquer
das
pessoas
por
esses
designados
UF......., DECLARA, sob as penalidades da Lei, que nenhum dos seus sócios e qualquer das pessoaspara
por
acompanhar o certame, encontra-se ligado a qualquer das pessoas mencionadas no artigo 29 da Lei
esses designados para acompanhar o certame, encontra-se ligado a qualquer das pessoas mencionadas no
Orgânica Municipal por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau ou por adoção.
artigo 29 da Lei Orgânica Municipal por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo
DECLARA AINDA que nenhum dos sócios (proprietários ou quotista) e qualquer das pessoas por esses
grau ou por
adoção.
designados
para
acompanhar o certame exerce ou já exerceu, nos últimos 06 (seis) meses, cargo, emprego
DECLARA
AINDA
nenhum dos
sóciosMunicipal.
(proprietários ou quotista) e qualquer das pessoas por esses
ou função pública naque
Administração
Pública
designados para acompanhar o certame exerce ou já exerceu, nos últimos 06 (seis) meses, cargo, emprego
ou função pública na Administração Pública Municipal.
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 VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE ENDEREÇO ELETRÔNICO
DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO
ELETRÔNICO
Pregão Presencial nº 068/2021 Pregão Presencial nº 068/2021

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

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

___________________________________________
___________________________________________
Assinatura Identificável
Assinatura
Identificável
(nome
do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
(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 068/2021

Pregão Presencial nº 068/2021

A(O)
MUNICIPAL
COLATINA
A(O)PREGOEIRA(O)
PREGOEIRA(O) DA
DA PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
DEDE
COLATINA

(NOME
devidamente inscrita
inscrita no
no CNPJ
CNPJ sob
sob o o nºnº ..................,
.................., com
na Rua/Av.
Rua/Av.
(NOME DA
DA EMPRESA),
EMPRESA), devidamente
com sede
sede na
................................,
nº..........,
Bairro...................,
Cidade............,
UF......., por
mediação
seu representante
................................,
nº..........,
Bairro...................,
Cidade............,
UF.......,
pordemediação
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 DE
PORTE,
nosPORTE,
termosnos
dotermos
incisodoI inciso
e II do
art.do3º
enquadrada como MICROEMPRESA/EMPRESA
PEQUENO
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 dosIdentificável
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 CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO

Contrato
de entre
prestação
de serviços
nº 0XX/2021,
firmado
Contrato de prestação de serviços nº 0XX/2021,
firmado
o MUNICÍPIO
DE COLATINA
e a empresa
entre o MUNICÍPIO DE COLATINA e a empresa ................ .
................ .
O Município
de Colatina/ES,
pessoa pessoa
jurídica de
direito interno,
inscrito
no CNPJ
sob o n.º
O Município
de Colatina/ES,
jurídica
de direito
interno,
inscrito
no 27.165.729/0001-74,
CNPJ sob o n.º
com
sede na Avenida Ângelo
Giuberti,
343, Bairro
Esplanada,
Colatina/ES,
neste ato Colatina/ES,
representadoneste
por seu
27.165.729/0001-74,
com sede
na Avenida
Ângelo
Giuberti, 343,
Bairro Esplanada,
ato
Prefeito
Municipal,
Guerino
Balestrassi,
casado, Engenheiro,
portador
do CPF:
representado
por Sr.
seu João
Prefeito
Municipal,
Sr. João brasileiro,
Guerino Balestrassi,
brasileiro, casado,
Engenheiro,
493.782.447-34,
residente
nesta Cidade,
doravante
denominada
CONTRATANTE
e de outro
lado a empresa
portador do CPF:
493.782.447-34,
residente
nesta
Cidade, doravante
denominada
CONTRATANTE
e de
_______________,
neste_______________,
ato denominada CONTRATADA,
inscrita no
CNPJ sob o inscrita
númerono
__________,
outro lado a empresa
neste ato denominada
CONTRATADA,
CNPJ sob ocom
núsede
na _________________,
representada
pelo Sr. ________________,
(qualificação
(situação
mero
__________, com sede
na _________________,
representada
pelo Sr.e endereço),
________________,
jurídica
perante a
em vista
o Pregão
Presencial
nº 068/2021,
homologado
(qualificação
e empresa),
endereço),tendo
(situação
jurídica
perante
a empresa),
tendo emdevidamente
vista o Pregão
Presencialpela
nº
autoridade
competente
em
xxx/xxx/xxxx,
no
Processo
nº
008575/2021,
firmam
o
presente
068/2021, devidamente homologado pela autoridade competente em xxx/xxx/xxxx, no contrato,
Processo nos
nº
termos
da Lei 8.666/93
alterações,
mediante
seguintes
008575/2021,
firmame suas
o presente
contrato,
nos as
termos
da Leicláusulas
8.666/93e condições:
e suas alterações, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - A CONTRATADA por meio deste se obriga a prestar ao Município de Colatina, os serviços de
contratação
de empresa especializada
nose
transporte
pessoas
com balsa,
travessia
Rio Doce
1.1 - A CONTRATADA
por meio deste
obriga a de
prestar
ao Município
denaColatina,
osdo
serviços
de
no contratação
distrito de Itapina,
conforme
relacionados
no
Anexo
I
do
presente
edital.
de empresa especializada no transporte de pessoas com balsa, na travessia do Rio Doce no
distrito de Itapina, conforme relacionados no Anexo I do presente edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 05 dias úteis, após o recebimento da Autorização
Inicial
ser expedida
pela Secretaria
dedias
Transporte,
Trânsito
e Segurança
Pública.
2.1 dos
- Osserviços,
serviços adeverão
ser iniciados
no prazoMunicipal
de até 05
úteis, após
o recebimento
da Autorização
Inicial dos serviços, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública.
2.2 - Os serviços compreendem a travessia de pessoas no Rio Doce, no distrito de Itapina, município de
Colatina, com 08 (oito) horas por dia (em regime de escala), de segunda a sexta-feira e aos sábados 04
2.2 - Os serviços compreendem a travessia de pessoas no Rio Doce, no distrito de Itapina, município de
(quatro) horas (em regime de escala), com o seguinte horário de funcionamento:
Colatina, com 08 (oito) horas por dia (em regime de escala), de segunda a sexta-feira e aos sábados 04
(quatro) horas (em regime de escala), com o seguinte horário de funcionamento:
SEGUNDA A SEXTA
QUANTIDADE
06:00
10:00
04:00 hs
SEGUNDA A SEXTA
QUANTIDADE
12:00
15:00
03:00 hs
06:00
10:00
04:00 hs
17:00
18:00
01:00 h
12:00
15:00
03:00 hs
TOTAL
08:00 hs
17:00
18:00
01:00 h
TOTAL
08:00 hs
SÁBADO
06:00
09:00
03:00 hs
SÁBADO 13:00
12:00
01:00 h
06:00
09:00
03:00 hs
TOTAL
04:00 hs
12:00
13:00
01:00 h
TOTAL
04:00 hs
2.3 - Os serviços serão operacionalizados por 01 (uma)
equipe formada por, no mínimo, 02 (duas) pessoas,
sendo todos na função de marinheiro auxiliar de convés.
2.3 - Os serviços serão operacionalizados por 01 (uma) equipe formada por, no mínimo, 02 (duas) pessoas,
todos na via
função
marinheiro
auxiliarade
convés.
2.4sendo
- O transporte
balsadedeverá
ser gratuito
todos
os seus usuários.
O transporte não
via balsa
deverá
ser gratuito
todos meio
os seus
usuários.
2.52.4
- A- embarcação
poderá
ser substituída
pora outro
de transporte.
2.5 - A embarcação não poderá ser substituída por outro meio de transporte.
2.6 - A prestação de serviços deverá obedecer às leis e normas vigentes, em especial a legislação
trabalhista, previdenciária e fluvial, e possuir as devidas autorizações e licenciamentos perante os órgãos
competentes, como a legalização junto a Marinha do Brasil e contrato de seguro de vida dos funcionários.
2.7 - Os serviços deverão ser realizados com mão de obra formada por pessoal qualificado e habilitado pela
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2.6Capitania
- A prestação
de serviços
deverá
obedecer
leis etodos
normas
especial a legislação
trabalhista,
dos Portos,
e com
a utilização
deàs
balsa,
os vigentes,
insumos em
e equipamentos
necessários
à sua
previdenciária
e fluvial,todas
e possuir
devidasà conta
autorizações
e licenciamentos perante os órgãos competentes,
execução, correndo
estas as
despesas
da Contratada.
como a legalização junto a Marinha do Brasil e contrato de seguro de vida dos funcionários.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR INTEMPÉRIES
2.7 - Os serviços deverão ser realizados com mão de obra formada por pessoal qualificado e habilitado pela
Capitania
dos
Portos,
e com
a utilização
de balsa,
todos
os insumos
e equipamentos
necessários
sua
3.1 - Nos
meses
de abril,
maio,
junho, julho,
agosto,
setembro
e outubro,
o Rio Doce apresenta
seuàmais
execução,
correndo
todas
estas
despesas
à
conta
da
Contratada.
alto índice de estiagem, conforme dados da tabela - pontos de controle na Bacia do Rio Doce, emitida pela
Agência Nacional de Águas. Ressaltamos que intempéries climáticos podem ocorrer, alterando o período de
CLÁUSULA
TERCEIRA - DAalterando
SUSPENSÃO
DA PRESTAÇÃO
DOS citados.
SERVIÇOS POR INTEMPÉRIES
seca, e consequentemente
a incidência
sobre os meses
3.1 - Nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, o Rio Doce apresenta seu mais alto
3.2 - De acordo com o item 3.1, a realização da travessia por meio da embarcação, poderá ser
índice de estiagem, conforme dados da tabela - pontos de controle na Bacia do Rio Doce, emitida pela
comprometida, acarretando a suspensão dos serviços e a NÃO remuneração para à empresa vencedora.
Agência Nacional de Águas. Ressaltamos que intempéries climáticos podem ocorrer, alterando o período de
seca, e consequentemente alterando a incidência sobre os meses citados.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
3.2 - De acordo com o item 3.1, a realização da travessia por meio da embarcação, poderá ser comprometida,
4.1 - O pagamento
será
e de acordo
coma
prestação
dos serviços mediante a
acarretando
a suspensão
dosrealizado
serviços mensalmente
e a NÃO remuneração
para à
empresa
vencedora.
apresentação pela CONTRATADA, da Nota Fiscal, ao Município de Colatina, acompanhada dos documentos
de regularidade
fiscal- exigidos
paraDA
a habilitação
noPAGAMENTO
procedimento licitatório,
a saber:
CLÁUSULA
QUARTA
DO VALOR,
FORMA DE
E DO REAJUSTE
a) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
Negativa
ou realizado
Certidão Positiva
com Efeito
de débitos
perante
Fazendamediante
Estadual a4.1b)- Certidão
O pagamento
será
mensalmente
e de Negativa,
acordo coma
prestação
dos aserviços
Estado Sede da
Empresa;
apresentação
pela
CONTRATADA, da Nota Fiscal, ao Município de Colatina, acompanhada dos
c) Certidão de
Negativa
ou Certidão
com
Efeito
Negativa, no
de procedimento
débitos perantelicitatório,
a Fazendaa Municipal
documentos
regularidade
fiscalPositiva
exigidos
para
a habilitação
saber: Município
Sede da de
Empresa;
a) Certificado
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
d) Certidão
Negativa
ou Certidão
Positiva
com com
EfeitoEfeito
Negativa,
de débitos
perante
a Justiça
do Trabalho;
b) Certidão
Negativa
ou Certidão
Positiva
Negativa,
de débitos
perante
a Fazenda
Estadual e) Comprovação
Estado Sededa
daInscrição
Empresa;no CNPJ;
c) Certidão
Negativa
ou Certidão
com
Efeito aNegativa,
débitos
a Fazenda
Municipal
f) Certidão
Negativa
de Débitos
(CND)Positiva
Municipal,
perante
Fazenda de
Pública
do perante
Município
de Colatina.
- Município Sede da Empresa;
Negativa
ou Certidão
Positiva
com pela
Efeito
Negativa, de
débitos
perante
Justiça do
4.2 -d)A Certidão
Nota Fiscal
e os demais
documentos
emitidos
CONTRATADA
serão
atestados
peloa responsável
peloTrabalho;
recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de
e) Comprovação
da a
Inscrição
no apresentação.
CNPJ;
10 (dez)
dias úteis após
respectiva
f) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de
4.3 Colatina.
- Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA
obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem
4.2Bancária.
- A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela CONTRATADA serão atestados pelo responsável
pelo recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 10
(dez)
úteis após
a respectiva
apresentação.
4.4 dias
- Ocorrendo
erros
na apresentação
das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas, será solicitada a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido que o
4.3prazo
- Ospara
pagamentos
somente
serãoa realizados
através
de Ordem da
Bancária,
ficando a CONTRATADA
pagamento
será contado
partir da data
da regularização
pendência.
obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva
Ordem
Bancária.
4.5 - A
Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
4.4 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
CONTRATADA
providências
retificação,
estabelecido
que o
4.6 - Qualquer alteração
feita noaContrato
social, ato
constitutivopara
ou estatuto
queficando
modifique
as informações
prazo
para pagamento
serádeverá
contado
partir da dataaodaMunicípio
regularização
da pendência.
registradas
no certame,
sera comunicado
de Colatina,
mediante documentação própria,
para apreciação da autoridade competente.
4.5 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos
documentos
da fase
de Habilitação.
4.7 - O nos
Município
de Colatina
poderá
deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
4.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação própria,
4.8 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no
edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
4.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art.
65, da Lei nº 8.666/93.
4.10 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de
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para
apreciação
da autoridade
competente.
obrigação
financeira,
em virtude
de penalidade ou inadimplência contratual.
4.74.11
- O- Não
Município
desob
Colatina
poderá
deduzir
do pagamento
importâncias que a qualquer título lhe forem
haverá,
hipótese
alguma,
pagamento
antecipado.
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
4.12 - É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através
4.8de- rede
Parabancária
a efetivação
pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no
ou dedo
terceiros.
edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art.
65, da Lei nº 8.666/93.
5.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária:
1600022645300192198? - Elemento da Despesa: 33903900000 - Ficha: 0641 - FR: 25300000000 - Recurso:
4.10 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
Transferência
da União
Referente Royalties
do Petróleo.
financeira,
em virtude
de penalidade
ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA
SEXTAsob
- DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATADA
4.11
- Não haverá,
hipótese
alguma, DA
pagamento
antecipado.
6.1--ÉConstituem
obrigações
da ao
CONTRATADA,
inerentes
ouou
decorrentes
contrato:através
4.12
expressamente
vedado
prestador dodentre
serviçooutras
efetuar
cobrança
desconto deste
de duplicatas
a)
Prestar
os
serviços
de
acordo
com
as
determinações
constantes
neste
instrumento;
de rede bancária ou de terceiros.
b) Responsabilizar por qualquer erro que possa ocorrer na prestação dos serviços, objeto do Contrato,
ficando naQUINTA
obrigação
de RECURSOS
corrigi-los sem
ônus para o CONTRATANTE, bem como prestar todos os
CLÁUSULA
- DOS
FINANCEIROS
esclarecimentos que se fizerem necessários;
por escrito
ao CONTRATANTE,
a ocorrência
qualquer
ou condição
que venha
a afetar
5.1c) -Comunicar
As despesas
decorrentes
do presente
contrato de
correrão
porfato
conta
da dotação
orçamentária:
o prazo dos serviços, bem
como qualquer
anormalidade
relacionada
com0641
a execução
deste contrato;
1600022645300192198
- Elemento
da Despesa:
33903900000
- Ficha:
- FR: 25300000000
- Recurso:
d) Manter durante
toda
a execução
do contrato,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
Transferência
da União
Referente
Royalties
do Petróleo.
condições de habilitação exigidas na licitação;
e) Zelar pelo
fiel cumprimento
das cláusulas
contrato.
CLÁUSULA
SEXTA
- DAS OBRIGAÇÕES
DAdeste
CONTRATADA
f) Comprovante que a empresa vencedora possui em seu quadro técnico no mínimo 2 (dois) marinheiros
6.1auxiliares
- Constituem
obrigações
da CONTRATADA,
dentre outras
inerentes
ouatravés
decorrentes
deste contrato:
de convés.
A comprovação
deste profissional
deverá
ser feita
de Contrato
Social, no caso
a) Prestar
os serviços de
com
determinações
constantes
neste instrumento;
do sócio
ou proprietário;
deacordo
Carteira
deasTrabalho
ou Contrato
de Prestação
de Serviços, no caso de
b) Responsabilizar por qualquer erro que possa ocorrer na prestação dos serviços, objeto do Contrato,
funcionário.
ficando
na obrigação
de corrigi-los sem
para o CONTRATANTE,
bem de
como
prestar da
todos
os
g) Cabe
a Contratada
a responsabilidade
pelaônus
manutenção
dos serviços. Em caso
paralisação
balsa,
esclarecimentos
que
se
fizerem
necessários;
a contratada informará os usuários com antecedência. Qualquer paralisação da balsa não ocorrerá
c) Comunicar
porao
escrito
ao CONTRATANTE,
a ocorrência
qualquer
fato ou condição
que dos
venha
remuneração
devida
locador,
devendo o locatário
proceder de
com
o abatimento
proporcional
diasa
afetar o prazo
dos serviços, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução deste
efetivamente
utilizados.
contrato;
d) Manter
durante
toda
a execuçãoDOdoCONTRATANTE
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
CLÁUSULA
SÉTIMA
- DAS
OBRIGAÇÕES
todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
e) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste contrato.
7.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
f) Comprovante que a empresa vencedora possui em seu quadro técnico no mínimo 2 (dois)
a) Efetuar o pagamento na forma e condições contratadas;
marinheiros auxiliares de convés. A comprovação deste profissional deverá ser feita através de
b) Acompanhar
e fiscalizar
prestação
serviços objeto
do presente,
comunicando
à CONTRATADA
às
Contrato Social,
no casoa do
sócio oudos
proprietário;
de Carteira
de Trabalho
ou Contrato
de Prestação de
ocorrências
que
a
seu
critério
exijam
medidas
corretivas;
Serviços, no caso de funcionário.
c) Publicar
o extrato
deste contrato,
na forma dapela
Lei; manutenção dos serviços. Em caso de paralisação da
g) Cabe
a Contratada
a responsabilidade
d) Fornecer,
mediante
solicitação
escrita
da
CONTRATADA,
informações
adicionais,
dirimir
e
balsa, a contratada informará os usuários com antecedência.
Qualquer
paralisação
da dúvidas
balsa não
orientá-los
nos
casos
omissos.
ocorrerá remuneração devida ao locador, devendo o locatário proceder com o abatimento proporcional
dos dias efetivamente utilizados.
CLÁUSULA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 - Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa
dos serviços.
7.1execução
- Constituem
obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento na forma e condições contratadas;
- A execução
do contrato
será acompanhada
e fiscalizada
por meio
de instrumentos
de controle, que
b) 8.2
Acompanhar
e fiscalizar
a prestação
dos serviços objeto
do presente,
comunicando
à
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para posterior comprovação:
8.2.1 - Os resultados alcançados em relação à CONTRATADA, com verificação dos prazos, da execução e da
qualidade dos serviços demandados;
8.2.2 - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive se a CONTRATADA
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CONTRATADA
que acom
seu as
critério
exijam assumidas,
medidas corretivas;
continua
mantendo às
emocorrências
compatibilidade
obrigações
todas as condições de habilitação e
c) Publicar
o extrato
deste contrato, na forma da Lei;
qualificação
exigidas
na licitação.
d) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e
nos casos
omissos.
8.3 orientá-los
- O Município
de Colatina
exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o
efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das
CLÁUSULA
OITAVA - DOS
PROCEDIMENTOS
DE aACOMPANHAMENTO
atividades desenvolvidas
pela CONTRATADA,
efetivando
avaliação periódica. E FISCALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS:
8.4 - O fiscal do contrato deverá promover o registro de todas as ocorrências relacionadas a execução dos
8.1serviços,
- Os procedimentos
acompanhamento
fiscalização abrangem
as rotinas
necessárias
à boa
determinandode
o que
for necessário e
à regularização
das falhastodas
observadas,
conforme
as previsões
execução
dos serviços.
deste termo.
8.28.5
- A- execução
do contrato
será acompanhada
e fiscalizada
de instrumentos
controle,
que
A fiscalização
será efetuada
por meio fotográfico,
emissãopor
demeio
relatório
técnico, bem de
como
a emissão
compreendam
a
mensuração
dos
seguintes
aspectos,
quando
for
o
caso,
para
posterior
comprovação:
de notificação a CONTRATADA.
8.2.1
em que
relação
à CONTRATADA,
com verificação
prazos,
dasolicitadas
execução a(o)
e da
8.6- -Os
Asresultados
decisões ealcançados
providências
ultrapassarem
a competência
do fiscaldos
deverão
ser
qualidade
dos serviços
demandados;
Secretária(o)
Municipal
de Administração, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.2.2 - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive se a CONTRATADA
8.7 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município de Colatina e não exclui nem reduz a
continua mantendo em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade ou responsabilidade na execução dos
qualificação exigidas na licitação.
serviços.
8.3 - O Município de Colatina exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo
8.8 - Ao servidor
designado
pelo Município
de cabendo,
Colatina para
o acompanhamento
e a fiscalização
da
cumprimento
da execução
do escopo
contratado,
também
realizar a supervisão
das atividades
prestação dos
serviços
de acordo efetivando
com as regras
e exigências
deste termo, caberá ainda, a conferência das
desenvolvidas
pela
CONTRATADA,
a avaliação
periódica.
notas fiscais e a liberação das respectivas faturas para pagamento.
8.4 - O fiscal do contrato deverá promover o registro de todas as ocorrências relacionadas a execução dos
8.9 - Os
servidores designados
fiscaisàdo
contrato serão
no ato da emissão
daas
Autorização
serviços,
determinando
o que for como
necessário
regularização
dasindicados
falhas observadas,
conforme
previsões
de Fornecimento.
deste
termo.
NONA - DA
VIGÊNCIA
8.5CLÁUSULA
- A fiscalização
será
efetuada por meio fotográfico, emissão de relatório técnico, bem como a
emissão de notificação a CONTRATADA.
9.1 - O presente contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data subsequente
publicação
noeDiário
Oficial dos
Municípios
do Espírito
Santo, podendo
ser prorrogado
desolicitadas
acordo coma(o)
os
8.6da- As
decisões
providências
que
ultrapassarem
a competência
do fiscal
deverão ser
Secretária(o)
Municipal de
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
prazos estabelecidos
na Administração,
Lei nº 8.666/1993.
8.7CLÁUSULA
- A fiscalização
será
exercida
no interesse exclusivo do Município de Colatina e não exclui nem reduz a
DÉCIMA
- DAS
PENALIDADES
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade ou responsabilidade na execução dos
serviços.
10.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as
seguintes penalidades:
8.8a)- Ao
servidor designado pelo Município de Colatina para o acompanhamento e a fiscalização da prestação
Multa;
dosb)serviços
comouascancelamento
regras e exigências
deste termo,
caberá ainda, a conferência das notas fiscais
Rescisãodedoacordo
Contrato
da autorização
de serviço;
e ac)liberação
dasdo
respectivas
para ao
pagamento.
Suspensão
direito de faturas
licitar junto
Município de Colatina e,
d) Declaração de inidoneidade.
8.9 - Os servidores designados como fiscais do contrato serão indicados no ato da emissão da Autorização de
Fornecimento.
10.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando a
CONTRATADA:
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
9.1 - O presente contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data subsequente da
escrito, do
publicação
noCONTRATANTE;
Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, podendo ser prorrogado de acordo com os
c)
cometer
quaisquer
às normas legais federais, estaduais e municipais;
prazos estabelecidos
na infrações
Lei nº 8.666/1993.
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao
CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos
causados.
e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;
f) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.
10.3 - Ocorrendo atraso no início da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
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CLÁUSULA
DÉCIMA
- DAS PENALIDADES
cento) do valor
contratado,
por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
contratado.
10.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as
seguintes
penalidades:
10.4 - Sem
prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de
Multa;
licitara)com
o Município de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos,
b) Rescisão
do Contrato
ou cancelamento
da autorização de serviço;
em função
da gravidade
da falta
cometida.
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Colatina e,
Declaração
10.5 d)
- Será
aplicadadea inidoneidade.
penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa,
não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do
10.2
- Será aplicada
multa indenizatória
de 10%
(dez por
cento) do valor total do contrato, quando a
CONTRATANTE,
independentemente
das demais
sanções
cabíveis.
CONTRATADA:
a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
10.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
escrito, do CONTRATANTE;
c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
10.7 d)
- Caso
o CONTRATANTE
o direito
de ato
aplicar
penaculpa
de multa,
estevenha
se obriga
a notificar
a
praticar,
por ação ou exerça
omissão,
qualquer
que,a por
ou dolo,
causar
danos ao
CONTRATADA,
justificando
medida. independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os
CONTRATANTE
ou aaterceiros,
danos causados.
10.8 e)
- As
multas aplicadas
ser recolhidas
Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
descumprir
quaisquerdeverão
obrigações
licitatórias /pela
contratuais;
improrrogável
de
10
(dez)
dias
úteis,
contados
da
data
da
independentemente
julgamento de
f) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo notificação,
dentro do prazo
estabelecido no do
Edital.
pedido de reconsideração do recurso.
10.3 - Ocorrendo atraso no início da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
10.9 do
- Poderá,
ainda, a CONTRATADA,
a juízo
CONTRATANTE,
responder
porsobre
perdas
e danos,
cento)
valor contratado,
por dia de atraso,
até odolimite
de 20% (vinte
por cento)
o valor
total
independentemente das demais sanções previstas neste contrato.
contratado.
10.4
- Sem prejuízo
de outras -sanções,
aplicar-se-á
à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de
CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO
CONTRATUAL
licitar com o Município de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos,
em
função
da gravidade
da falta
11.1
- Constituem
motivos
paracometida.
rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais
aplicáveis:
10.5
Será aplicada
a penalidade
deContrato;
declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa,
a) A- inexecução
total
ou parcial do
não
cumprir
as
obrigações
assumidas,
praticando
falta grave,
ou revestida
de má
a juízo do
b) A decretação de falência ou a instauração
de insolvência
civil,dolosa
dissolução
da sociedade
ou fé,
o falecimento
CONTRATANTE,
independentemente
das
demais
sanções
cabíveis.
do proprietário, em caso de firma individual;
c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que
10.6
- A pena ade
inidoneidade
será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
prejudiquem
execução
do Contrato;
ponderada
a
natureza,
a
gravidade
dacontratuais;
falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
d) O não cumprimento de cláusulas
e) A subcontratação total ou parcial do serviço, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
10.7 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
f) Atraso superior a 05 (cinco) dias no início dos serviços;
CONTRATADA, justificando a medida.
g) Por conveniência da Administração Municipal.
10.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
11.2 - A rescisão
amigável
pelocontados
CONTRATANTE
deverá
ser precedida
da autorização
escrita de
e
improrrogável
de 10 (dez)
dias úteis,
da data da
notificação,
independentemente
do julgamento
fundamentada,
assegurada
contraditório e ampla defesa.
pedido
de reconsideração
do orecurso.
11.3- -Poderá,
No casoainda,
de rescisão
amigável doa contrato
razões de interesse
do serviço
público,e será
a
10.9
a CONTRATADA,
juízo dopor
CONTRATANTE,
responder
por perdas
danos,
CONTRATADA
ressarcida
dos
prejuízos
causados,
regularmente
comprovados
que
houver
sofrido.
independentemente das demais sanções previstas neste contrato.
11.4 - A rescisão
unilateral
do contrato
será formalizada
por ato do Prefeito Municipal de Colatina.
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA
- DA RESCISÃO
CONTRATUAL
11.5- -Constituem
Sem prejuízo
de quaisquer
sançõesdo
aplicáveis
critério do CONTRATANTE,
a rescisão
importará
em:
11.1
motivos
para rescisão
Contratoa independentemente
das sanções
legais
e contratuais
aplicáveis:
a) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;
a) A inexecução
total ou
parcial dopara
Contrato;
b) Execução
da garantia
contratual,
ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e
b)indenizações
A decretaçãoa de
a instauração
elefalência
devido, ou
quando
houver. de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
11.6 - No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessará automaticamente todas as
atividades relativas a prestação dos serviços, objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
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do proprietário,
em caso depela
firma
individual;na imprensa oficial, em resumo, do presente
12.1falecimento
- O CONTRATANTE
é responsável
publicação
c) A alteração
social
ou a modificação
estrutura da CONTRATADA, de forma que
contrato,
nos termos
do parágrafo
único, doda
art.finalidade
61, da Leiounºda8.666/93.
prejudiquem a execução do Contrato;
d) O não
cumprimento
de cláusulas
contratuais;
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCEIRA
- DOS CASOS
OMISSOS
e) A subcontratação total ou parcial do serviço, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
superior
a 05serão
(cinco)
dias no de
início
dos serviços;
13.1f)-Atraso
Os casos
omissos
resolvidos
comum
acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93
g)
Por
conveniência
da
Administração
Municipal.
e suas alterações.
11.2
- A rescisão
CONTRATANTE deverá ser precedida da autorização escrita e
CLÁUSULA
DÉCIMA amigável
QUARTA - pelo
DO FORO
fundamentada, assegurada o contraditório e ampla defesa.
14.1 - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Colatina-ES, para dirimir as dúvidas que
11.3 - No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse do serviço público, será a
porventura possam
advirdos
do presente
CONTRATADA
ressarcida
prejuízoscontrato.
causados, regularmente comprovados que houver sofrido.
14.2
Estando unilateral
assim devidamente
firmampor
o presente
que é lavrado
emde02Colatina.
(duas) vias para um
11.4
- A- rescisão
do contratocontratados
será formalizada
ato do Prefeito
Municipal
só fim e efeito.
11.5 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em:
Colatina,
___ de _________
de _______.
a) Retenção
dos créditos
decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE;
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e
________________________________
______________________________
indenizações a ele devido, quando houver.
CONTRATANTE
CONTRATADA
11.6 MUNICÍPIO
- No caso de
contratual pelos motivos acima expostos, cessará automaticamente todas as
DE rescisão
COLATINA
atividades relativas a prestação dos serviços, objeto deste contrato.
________________________________
______________________________
CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
TESTEMUNHA
TESTEMUNHA
12.1 - O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente
contrato, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Colatina-ES, para dirimir as dúvidas que
porventura possam advir do presente contrato.
14.2 - Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 02 (duas) vias para um
só fim e efeito.
Colatina, ___ de _________ de _______.
________________________________
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE COLATINA

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

________________________________
TESTEMUNHA

______________________________
TESTEMUNHA
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