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

Edital
Pregão Presencial nº 069/2021

Pregão Presencial nº 069/2021

O MUNICÍPIO
sob oo nº
nº
O MUNICÍPIODEDECOLATINA/ES,
COLATINA/ES, pessoa
pessoa jurídica
jurídica de
de direito
direito público
público interno,
interno, inscrito
inscrito no
no CNPJ
CNPJ sob
27.165.729/0001-74,
comcom
sede
na Avenida
Ângelo
Giuberti,
343,343,
Bairro
Esplanada,
Colatina-ES,
torna
público
27.165.729/0001-74,
sede
na Avenida
Ângelo
Giuberti,
Bairro
Esplanada,
Colatina-ES,
torna
púqueblico
realizará
Pregão Presencial,
EXCLUSIVO
PARAPARA
MICROEMPRESAS
E EMPRESAS
que realizará
Pregão Presencial,
EXCLUSIVO
MICROEMPRESAS
E EMPRESASDE
DE PEQUENO
PEQUENO
PORTE
OU
EQUIPARADAS,
sob
o
Sistema
de
Registro
de
Preços
para
formalização
de
Ata
Registro
PORTE OU EQUIPARADAS, sob o Sistema de Registro de Preços para formalização de Ata de de
Registro
de
de Preços
Preçospara
parafutura
futura
e eventual
aquisição
de tonner
e unidade
de imagem
para impressora
Lexmark,
e eventual
aquisição
de tonner
e unidade
de imagem
para impressora
Lexmark,
através
através
da Secretaria
Municipal
de Assistência
Social,
do tipo
MENOR
PREÇO
LOTE,
acordo
da Secretaria
Municipal
de Assistência
Social, do tipo
MENOR
PREÇO
POR LOTE,
de POR
acordo
com ode
processo
com
processo nº devidamente
010283/2021,autorizado
devidamente
pela
autoridadeOcompetente.
O Pregão
nºo010283/2021,
pelaautorizado
autoridade
competente.
Pregão Presencial
seráPresencial
realizado
será
realizado
pela do
Pregoeira
do Município
de Colatina,
designada
pela Portaria
nº 004/2021,
pela
Pregoeira
Município
de Colatina,
designada
pela Portaria
nº 004/2021,
regidoregido
pela pela
Lei Lei
no
no 10.520/2002,
nº 123/2006,
123/2006, Lei
Complementar nº
nº 147/2014,
147/2014, Lei
Lei Municipal
Municipal nº
nº 4.976/2004
4.976/2004
10.520/2002, Lei
Lei Complementar
Complementar nº
Lei Complementar
e pela
LeiLei
Federal
no 8.666/1993,
e suas
alterações
e demais
normas
pertinentes.
e pela
Federal
no 8.666/1993,
e suas
alterações
e demais
normas
pertinentes.
1 - 1DO
OBJETO:
- DO
OBJETO:
1.11.1
- O- O
objeto
licitaçãoé éa a
formalização
de de
AtaRegistro
de Registro
de Preços
parae futura
objetoda
da presente
presente licitação
formalização
de Ata
de Preços
para futura
eventuale
eventual
aquisição
deetonner
unidade
de para
imagem
para impressora
Lexmark,
através daMunicipal
Secretaria
aquisição
de tonner
unidadee de
imagem
impressora
Lexmark, através
da Secretaria
de
Municipal
deSocial,
Assistência
Social, cujos
quantitativos
estimados
e especificações
Assistência
cujos quantitativos
estimados
e especificações
encontram-se
detalhados encontram-se
no Anexo I do
detalhados
no Anexo I do presente edital.
presente edital.
1.21.2
- As- especificações
e ase condições
parapara
o fornecimento
do objeto
destadesta
licitação,
são assão
constantes
neste
As especificações
as condições
o fornecimento
do objeto
licitação,
as constantes
edital
e
seus
anexos.
neste edital e seus anexos.
2 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:
2 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:
2.1 - Os Lotes, as descrições dos itens e os quantitativos estimados obedecerá ao disposto no Anexo I.
2.1 - Os Lotes, as descrições dos itens e os quantitativos estimados obedecerá ao disposto no Anexo I.
2.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles
2.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição
pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao
pretendida
hipóteses
previstasdenafornecimento
Lei Federal nº.
fundamentação, assegurando-se
beneficiário
donas
registro
a preferência
em 8.666/93,
igualdade mediante
de condições.
ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3 - DA ABERTURA DA SESSÃO:
3 - DA ABERTURA DA SESSÃO:
3.1 - As 08 horas do dia 23 de setembro de 2021, será aberta à sessão pela Pregoeira na sala de reuniões
- As 08 horas
dia 23 denºsetembro
de 2021,
será aberta
sessão pela
na salaGiuberti,
de reuniões
da 3.1
Coordenadoria
dedo
Licitações,
02, no térreo
do edifício
sede, àlocalizada
na Pregoeira
Avenida Ângelo
343,
da
Coordenadoria
de
Licitações,
nº
02,
no
térreo
do
edifício
sede,
localizada
na
Avenida
Ângelo
Giuberti,
Bairro Esplanada, Colatina - ES, para, a realização do Credenciamento e após, recebimento dos envelopes
343, Bairro
Esplanada,
Colatina - ES, para, a realização do Credenciamento e após, recebimento dos
"Proposta
de Preços"
e "Habilitação".
envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".
3.2 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidas novas proponentes.
3.2 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidas novas proponentes.? ?
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos
4.1 -eAs
despesasdainerentes
a este Direta
Pregãoe correrão
à conta
das respectivas
dotações
órgãos
entidades
Administração
Indireta que
aderirem
à contratação
e serãoorçamentárias
especificadasdos
ao
órgãos
e entidades
da Administração
Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao
tempo
da ordem
de emissão
de fornecimento.
tempo da ordem de emissão de fornecimento.
5 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:
5 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:
5.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial:
5.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial:
5.1.1 - Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 147/2014, as MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ou EQUIPARADAS, assim caracterizadas nos termos do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123/2006.
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5.1.2- -Nos
Pessoas
jurídicas
que desenvolvam
atividades
pertinentes ao
destaaslicitação,
que atendam
5.1.1
termos
do artigo
48, inciso I,asda
Lei Complementar
nº objeto
147/2014,
MICROEMPRESAS,
a todas as DE
exigências
contidas
neste
e seus anexos,
alémcaracterizadas
das disposiçõesnos
legais,
independentemente
EMPRESAS
PEQUENO
PORTE
ouEdital
EQUIPARADAS,
assim
termos
do artigo 3º da
deComplementar
transcrição.
Lei
nº. 123/2006.
5.1.3- Pessoas
- Pessoasjurídicas
jurídicasque
quedesenvolvam
estejam cumprindo
pena depertinentes
suspensão ao
temporária
de participação
em
5.1.2
as atividades
objeto desta
licitação, que
licitação ae/ou
impedimento
de contratar
comneste
o Município
Colatina,
ou ainda
que
tenham
sido declaradas
atendam
todas
as exigências
contidas
Edital de
e seus
anexos,
além
das
disposições
legais,
inidôneas para licitar
contratar com a Administração Pública, não ocorrendo a reabilitação, ou que se
independentemente
deou
transcrição.
subsumam as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.
5.1.3 - Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação
6 - impedimento
DOS ÓRGÃOSde
PARTICIPANTES
PREGÃO:de Colatina, ou ainda que tenham sido declaradas inidôneas
e/ou
contratar com oDO
Município
para licitar ou contratar com a Administração Pública, não ocorrendo a reabilitação, ou que se subsumam as
6.1 - A Secretaria
será
responsável pelo gerenciamento, orientação e controle
disposições
dos arts.Municipal
9º e incisodeV Administração
do art. 27 da Lei
nº 8.666/93.
do presente Sistema de Registro de Preços.
6 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO:
6.2 - Participam, ainda, deste certame todas as Secretarias Municipais desta Administração.
6.1 - A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do
6.3 - Fica
facultada
a adesão
outros órgãos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços,
presente
Sistema
de Registro
de de
Preços.
durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador indicado no item 6.1 e mediante
de fornecimento
licitante
da Ata
de Registro
Preços, tudo em conformidade
6.2aceitação
- Participam,
ainda, deste pelo
certame
todasbeneficiário
as Secretarias
Municipais
destadeAdministração.
com os critérios estabelecidos no artigo 8º do Decreto Municipal nº. 13.995/2010.
6.3 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços,
durante
sua vigência,
desde que
órgão gerenciador indicado no item 6.1 e mediante
7 - DOSa ENVELOPES
"PROPOSTA
DEautorizado
PREÇOS" Epelo
"HABILITAÇÃO":
aceitação de fornecimento pelo licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, tudo em conformidade com
os7.1
critérios
estabelecidos
no artigo
8º do
Municipal
nº. neste
13.995/2010.
- As licitantes
deverão
entregar
noDecreto
entretempo
definido
edital, após regular credenciamento, sua
proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e
7 -rubricados,
DOS ENVELOPES
DE PREÇOS"
E "HABILITAÇÃO":
contendo "PROPOSTA
na parte externa,
os seguintes
dizeres:
7.1RAZÃO
- As licitantes
SOCIAL: deverão entregar no entretempo definido neste edital, após regular credenciamento, sua
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 069/2021
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE
Nº 001 - PROPOSTA
CNPJ:
-------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO
DE COLATINA-ES
RAZÃO SOCIAL:
PREGÃO
PRESENCIAL
Nº 069/2021
CNPJ:
ENVELOPE
Nº
001
PROPOSTA
MUNICÍPIO DE COLATINA-ES
-------------------------------------------------------------------------------------PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE
Nº 002 - HABILITAÇÃO
CNPJ:
MUNICÍPIO
DE COLATINA-ES
7.2 - O Envelope
nº 01 - PROPOSTA deverá conter as informações/documentos exigidos no item 10 deste
PREGÃO
PRESENCIAL
edital, e o Envelope nºNº
02069/2021
- HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 11
ENVELOPE
Nº
002
HABILITAÇÃO
deste edital.
7.27.3
-O
Envelope
nº 01poderão
- PROPOSTA
deverá conter
as informações/documentos
item 10 deste
- Os
documentos
ser apresentados
em original,
por qualquer processoexigidos
de cópiano
autenticada
por
edital,
e
o
Envelope
nº
02
HABILITAÇÃO
deverá
conter
os
documentos/informações
exigidos
no item
11
tabelião de nota ou pela Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá
ocorrer
deste edital.
no momento da sessão.
7.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
8 - DO CREDENCIAMENTO:
autenticada por tabelião de nota ou pela Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a
autenticação deverá ocorrer no momento da sessão.
8.1 - Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02,
é OBRIGATÓRIA a apresentação das Declarações constantes do Anexo IV e Anexo VII, que deverão ser
entregues separadamente dos envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e nº 02 - "Habilitação".
8.2 - Caso a licitante não se faça presente, deverá remeter as declarações de que trata o item 8.1 e o
Contrato Social ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 8.4, em envelope
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8 apartado
- DO CREDENCIAMENTO:
que deverá trazer os seguintes dizeres "PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC" - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 069/2021 - ENVELOPE CREDENCIAMENTO".
8.1 - Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, é
OBRIGATÓRIA
a apresentação
das Declarações
constantes da
doproponente
Anexo IV eexibirá
AnexoaVII,
que deverão
ser
8.3 - Para a efetivação
do Credenciamento
o representante
Pregoeira
qualquer
entregues
separadamente
envelopes
nº 01Público
- "Proposta
de Preços"de
e nº
02 -Credencial
"Habilitação".
documento
de identidade dos
emitido
por Órgão
acompanhado
Carta
original, constante
do ANEXO III, que o autorize a participar de Pregão Presencial ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o
8.2
- Casoa a responder
licitante não
se proponente,
faça presente,
deverá para
remeter
as declarações
que trata
item 8.1
e o
autorize
pela
inclusive
a oferta
de lancesdeverbais
de opreços,
firmar
Contrato
Socialdesistir
ou documento
equivalente
que trata
Item 8.4, em
declarações,
ou apresentar
recurso,devidamente
assinar a ataautenticado,
e praticar osdedemais
atosopertinentes
ao envelope
presente
apartado
deverádatrazer
os seguintes dizeres "PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC" certame,que
em nome
proponente.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 - ENVELOPE CREDENCIAMENTO".
8.4 - Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação da CÓPIA AUTENTICADA DO ATO
8.3
- Para a efetivação
do Credenciamento
o representante
da DOCUMENTO
proponente exibirá
PregoeiraDEqualquer
CONSTITUTIVO,
ESTATUTO
OU CONTRATO
SOCIAL, DO
DE aELEIÇÃO
SEUS
documento
de
identidade
emitido
por
Órgão
Público
acompanhado
de
Carta
Credencial
original,
constante
do
ADMINISTRADORES, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE
PESSOAS
ANEXO
III,
que
o
autorize
a
participar
de
Pregão
Presencial
ou
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO,
que
JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que tratao
autorize
a responder
pela proponente,
inclusiveda
para
a oferta
de lances verbais de preços, firmar declarações,
o subitem
anterior possui
os devidos poderes
outorga
supra;
desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar os demais atos pertinentes ao presente certame, em
nome da proponente.
8.5 - Para efeito de atendimento ao subitem 8.4 compreende-se como:
a) - Ato
Estatuto
ou Contrato
Social em vigor,a devidamente
em se tratando DO
de
8.4
ParaConstitutivo,
efetivação do
Credenciamento
é OBRIGATÓRIA
apresentação registrado,
da CÓPIA AUTENTICADA
sociedade
comercial,
no
caso
de
sociedade
por
ações,
acompanhado
de
documentos
de
eleição
dos
seus
ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, DO DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS
administradores (Ata eDEVIDAMENTE
Termo de Posse),
ou Registro Comercial
no caso
de empresaOU
individual;
ADMINISTRADORES,
REGISTRADOS
NA JUNTA
COMERCIAL
NO CARTÓRIO DE
b)
Decreto
de
autorização,
em
se
tratando
de
empresa
ou
sociedade
estrangeira
em
funcionamento
no País,
PESSOAS JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante
do instrumento
e ato de registro
ou oautorização
para funcionamento
expedido
pelo
competente,
quando a atividade
procuratório
que trata
subitem anterior
possui os devidos
poderes
da órgão
outorga
supra;
assim o exigir;
c) -Inscrição
do de
atoatendimento
constitutivo,ao
nosubitem
caso de8.4
sociedade
civil, acompanhada
de prova de diretoria em exercício.
8.5
Para efeito
compreende-se
como:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
8.6 - sociedade
A apresentação
do AtonoConstitutivo,
Estatuto por
ou Contrato
Social em vigor,
parade
observar
a
comercial,
caso de sociedade
ações, acompanhado
de presta-se
documentos
eleição se
dos
atividade
empresa é concernente
ao objeto
contido
item 1.1.
seus da
administradores
(Ata e Termo
de Posse),
ou no
Registro
Comercial no caso de empresa individual;
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
e ato de
de proprietário,
registro ou autorização
paraou
funcionamento
pelo órgão
8.7 -País,
No caso
diretor, sócio
assemelhado expedido
da proponente
que competente,
comparecer quando
ao local,a
atividade
assim
exigir;
deverá
comprovar
a orepresentatividade
por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
c) do
Inscrição
do ato
no caso
de sociedade
civil, acompanhada
de na
prova
deComercial
diretoria em
social,
documento
de constitutivo,
eleição de seus
administradores,
devidamente
registrados
Junta
ou
exercício.
no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.
8.6
do Ato não
Constitutivo,
Estatuto
Contrato
em vigor, presta-se
observar
se a
8.8- A- apresentação
Caso a proponente
compareça,
mas ou
envie
toda aSocial
documentação
necessáriapara
dentro
do prazo
atividade
da empresa
é concernente
ao objeto contido
item 1.1.
estipulado,
participará
do Pregão Presencial
com a no
primeira
proposta apresentada quando do início dos
trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.
8.7 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá
comprovar
a representatividade
por meio
da apresentação
do atoou
constitutivo,
ou contrato
social, no
do
8.9 - A apresentação
do Contrato
Social,
Ato Constitutivo
Estatuto, estatuto
devidamente
autenticado
documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório
Credenciamento, isenta a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - Habilitação.
de pessoas jurídicas, conforme o caso.
8.10
- Aléma dos
documentos
acima,
a licitante
queafor
MICROEMPRESA,
EMPRESA
DE PEQUENO
8.8
- Caso
proponente
não exigidos
compareça,
mas
envie toda
documentação
necessária
dentro
do prazo
PORTE
ou
equiparadas,
que
quiser
usufruir
dos
benefícios
concedidos
pela
Lei
Complementar
n°
estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do Federal
início dos
123/2006
e
147/2014,
deverá
comprovar,
obrigatoriamente,
no
CREDENCIAMENTO
esta
condição
por
meio
trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.
de declaração, de que cumprem os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de
Pequeno
Porte, sob asdopenas
da lei,
devidamente
assinada ou
por Estatuto,
seu(s) SÓCIO(S)
ou REPRESENTANTE
8.9
- A apresentação
Contrato
Social,
Ato Constitutivo
devidamente
autenticado no
LEGAL, com dataisenta
ATUALIZADA,
modelo no
IX. nº 2 - Habilitação.
Credenciamento,
a licitanteconforme
de apresentá-los
no Anexo
envelope
8.10.1
- Sedos
a Microempresa
e a Empresa
de aPequeno
nãoMICROEMPRESA,
apresentar a declaração
de que
8.10
- Além
documentos exigidos
acima,
licitantePorte
que for
EMPRESA
DE trata o
item 8.10,PORTE
não terá
direito a usufruir
dos privilégios
pela
Lei Complementar
PEQUENO
ou equiparadas,
que quiser
usufruir estabelecidos
dos benefícios
concedidos
pela Lei Federal nº
123/2006 e 147/2014.
Complementar
Federal n° 123/2006 e 147/2014, deverá comprovar, obrigatoriamente, no
8.11 - Para efetivação de informação, o representante da proponente deverá apresentar no
"CREDENCIAMENTO," a Declaração de Endereço Eletrônico, constante do Anexo VIII, sem prejuízo de
desclassificação.
NOTA: Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em mãos, ou seja, não
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CREDENCIAMENTO
condição
por meio
declaração,
de e/ou
que cumprem
os requisitos legais para
deverão estar dentroesta
de nenhum
envelope
de de
proposta
comercial
de habilitação.
qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei, devidamente
assinada
por seu(s)Nº
SÓCIO(S)
ou REPRESENTANTE LEGAL, com data ATUALIZADA, conforme modelo
9 - DO ENVELOPE
01 - PROPOSTA:
no Anexo IX.
9.1 - A proposta de preços poderá ser elaborada através do software E&L Proposta Comercial, disponível no
8.10.1
- Se
a Microempresa
a Empresa de Pequeno Portee não
apresentar
a declaração
demídia
que trata
o
site do
Município
de Colatinae <<www.colatina.es.gov.br>>
entregue
a Pregoeira,
através de
digital
item
8.10,
não
terá
direito
a
usufruir
dos
privilégios
estabelecidos
pela
Lei
Complementar
Federal
nº
(pen drive, cd...) e uma via impressa por meio do referido software, contendo a identificação da empresa
123/2006
147/2014.
licitantee(nome
e CNPJ), datada, carimbada e assinada por seu representante legal devidamente constituído
do contrato social ou no credenciamento, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as
8.11
- Parainformações:
efetivação de informação, o representante da proponente deverá apresentar no
seguintes
"CREDENCIAMENTO,"
a Declaração
Endereço
Eletrônico, econstante
Anexo VIII,
sem prejuízo
de
a) Discriminação do objeto
ofertado de
conforme
especificações
condiçõesdo
previstas
no Anexo
I, inclusive
desclassificação.
quanto a informação de marca e o modelo, quando couber;
b) Validade da Proposta, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura dos
NOTA:
Os documentos
relativos
envelopes
da Proposta de
Preços;ao credenciamento deverão ser apresentados em mãos, ou seja, não
deverão
estar
dentro
de nenhum
envelope
proposta
comercial
e/oudecimais
de habilitação.
c) Preço
unitário
e preço
total, cotado
em de
Real
e com até
duas casas
após a vírgula (R$ X,XX),
incluindo-se todos os impostos, taxas, seguros, licenças, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e
9 -previdenciárias,
DO ENVELOPEbem
Nº 01
- PROPOSTA:
como
todos os outros custos relacionados ao fornecimento dos produtos, os quais não
acrescentarão ônus ao Município de Colatina-ES.
9.1 - A proposta de preços poderá ser elaborada através do software E&L Proposta Comercial,
disponível
no site
do Município
de Colatina
<<www.colatina.es.gov.br>>
entregueComercial,
a Pregoeira,
9.1.1 - Havendo
problemas
na elaboração
da proposta
comercial no software E&Le Proposta
será
através
mídiaadigital
(pen
drive, cd...)ou
e uma
via impressa
por via,
meio
do referido
software, contendo
aceita de
apenas,
proposta
datilografada
digitada,
em 01 (uma)
contendo
a identificação
da empresaa
identificação
da empresa
licitantecarimbada
(nome e CNPJ),
datada,
carimbada
e assinada
por seu representante
licitante (nome
e CNPJ), datada,
e assinada
por seu
representante
legal devidamente
constituído
legal
devidamente
constituído
do
contrato
social
ou
no
credenciamento,
sem
do contrato social ou no credenciamento, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,emendas,
devendo rasuras
conter ou
as
entrelinhas,
devendo
conter
asalíneas
seguintes
informações
constantes
das
"a",informações:
"b" e "c" do subitem anterior.
a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I,
inclusive
quanto
a informação
marca eem
o modelo,
quandono
couber;
9.1.1.2
- A não
apresentação
da de
proposta
mídia digital,
momento da sessão, não acarretará a
b) Validade da
não poderá
ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura dos
desclassificação
de Proposta,
qualquer empresa
licitante.
envelopes da Proposta de Preços;
preçototal
total,
em eReal
e com
atéda
duas
casasdeverão
decimais
a vírgula (R$
9.2 -c)OPreço
preço unitário
unitário, oe preço
decotado
cada lote
o valor
global
proposta
serapós
apresentados
em
X,XX),
incluindo-se
todos
os
impostos,
taxas,
seguros,
licenças,
contribuições
e
obrigações
sociais,
algarismos, sendo facultada a apresentação por extenso.
trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados ao fornecimento dos
os quais
acrescentarão
ônushouver
ao Município
de Colatina-ES.
9.3 produtos,
- A proposta
será não
desclassificada
se não
indicação
de marca/modelo na Proposta de Preços,
bem como se desatender as normas e exigências deste edital.
9.1.1 - Havendo problemas na elaboração da proposta comercial no software E&L Proposta Comercial, será
aceita
proposta datilografada
ou digitada,
em 01 baseada
(uma) via,
contendo
a identificação
da empresa
9.4 -apenas,
Não seráa considerada
nenhuma oferta
ou vantagem
nas
propostas
das demais licitantes,
ou
licitante
(nome
e
CNPJ),
datada,
carimbada
e
assinada
por
seu
representante
legal
devidamente
não previstas neste edital.
constituído do contrato social ou no credenciamento, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo
conter
constantes
dasasalíneas
"a",expressões
"b" e "c" do
subitemnoanterior.
9.5 -as
Asinformações
propostas, deverão
trazer
mesmas
contidas
Anexo I, evitando sinônimos técnicos,
omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.
9.1.1.2 - A não apresentação da proposta em mídia digital, no momento da sessão, não acarretará a
desclassificação
de qualquer
empresa
licitante.
9.6 - Serão aceitas
as propostas
em que
constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se a
Pregoeira do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte:
9.2a)- OOpreço
o preço total
de cadaunitários
lote e o valor
da proposta
deverão serserá
apresentados
erro unitário,
na multiplicação
de preços
pelas global
quantidades
correspondentes
retificado
emmantendo-se
algarismos,osendo
facultada
a
apresentação
por
extenso.
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
9.3corrigido.
- A proposta será desclassificada se não houver indicação de marca/modelo na Proposta de Preços, bem
como
desatender
as normas
e exigências
desteo edital.
9.7 se
- Caso
a empresa
vencedora
não entregue
produto/material no Almoxarifado Central do Município de
Colatina, será convocada a segunda empresa colocada e assim sucessivamente.
9.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes, ou
não previstas neste edital.
10 - DO ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO:
9.5 - As propostas, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, evitando sinônimos
10.1 - As licitantes deverão apresentar no envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo
enumerados:
10.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
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técnicos,
omissõesdata
ou acréscimos
à especificação
do objeto.
a) Declaração,
e assinada referentes
pela empresa,
de atendimento
ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88,
constante do Anexo V;
9.6b)- Declaração
Serão aceitas
as propostas
empela
queempresa
constarem
errosnão
de existe
cálculosuperveniência
nos valores propostos,
reservando-se
datada
e assinada
de que
de fato impeditivo
de suaa
Pregoeira
do certame,
o direito
de corrigi-los
na forma
habilitação,
e que aceita
todas
as exigências
do seguinte:
presente edital, bem como se submete a todas as
a) O erro
na multiplicação
de epreços
unitários pelas
quantidades
será retificado
disposições
contidas
na Lei 8.666/93
suas alterações,
constante
do Anexo correspondentes
VI.
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,
10.1.2
- REGULARIDADE
FISCAL
pelo corrigido.
a) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à
9.7Dívida
- Caso
vencedora
não entregue
o produto/material no Almoxarifado Central do
Ativaadaempresa
União unificando
as Contribuições
Previdenciárias;
Município
de
Colatina,
será
convocada
a
segunda
empresa
colocada
e assim
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de
Serviçosucessivamente.
- FGTS;
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual 10Estado
- DO ENVELOPE
Nº 02 - HABILITAÇÃO:
Sede da Empresa;
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal 10.1
- As licitantes
deverão apresentar no envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo
Município
Sede da Empresa;
enumerados:
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho;
f)? ? Comprovação da Inscrição no CNPJ;
10.1.1
- HABILITAÇÃO
JURÍDICA
g) Certidão
Negativa de
Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina..
????????
a) -Declaração,
data ECONÔMICO-FINANCEIRA
e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88,
10.1.3
QUALIFICAÇÃO
constante do Anexo V;
b) Declaração
datada
e assinada
pela empresa
de que não
existeda
superveniência
de ou
fatoseimpeditivo
de
a) certidão
negativa
de falência
expedida
pelo distribuidor
da sede
pessoa jurídica
for o caso,
sua
habilitação,
e
que
aceita
todas
as
exigências
do
presente
edital,
bem
como
se
submete
a
todas
as
certidão da instância judicial competente atestando a capacidade econômico-financeira da empresa em
disposições
contidas
na Lei 8.666/93 e suas alterações, constante do Anexo VI.
recuperação
judicial,
em vigência;
10.1.2
- REGULARIDADE
FISCAL
10.1.4
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão Negativa
Certidão
Positivasem
comrestrição,
Efeito Negativa,
a Tributos
Federais
a) Comprovação
de que aou
licitante
forneceu,
material de
de débitos
naturezarelativos
semelhante
ao indicado
no
e
à
Dívida
Ativa
da
União
unificando
as
Contribuições
Previdenciárias;
Anexo I do edital. A comprovação de que forneceu material compatível com o objeto desta licitação, será
Certificado
Regularidade
o Fundo
de Garantia
por Tempo
de Serviço
feitab)por
meio de de
apresentação
deperante
atestado,
devidamente
assinado,
carimbado
e em- FGTS;
papel timbrado da
c)
Certidão
Negativa
ou
Certidão
Positiva
com
Efeito
Negativa,
de
débitos
perante
a Fazenda Estadual pessoa jurídica de direito Público ou Privado tomador do fornecimento.
Estado Sede da Empresa;
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal
10.2 -? ? A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA referida no item 10.1.4, poderá ser apresentada em original, ou por
- Município Sede da Empresa;
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou pela Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hie) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
pótese
em que a autenticação deverá ocorrer no momento da sessão.
Trabalho;
f) Comprovação da Inscrição no CNPJ;
10.3g)
- As
Certidões
Negativas
Débito exigidas
no item 10.1.2,
deverão
conter oPública
mesmo do
CNPJ
do Contrato
Certidão
Negativa
dedeDébitos
(CND) Municipal,
perante
a Fazenda
Município
de
Social,
Ato
Constitutivo
ou
Estatuto
apresentado
pela
licitante
no
momento
do
Credenciamento.
Colatina..
10.4 --QUALIFICAÇÃO
Figuram como exceções
as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as
10.1.3
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Filiais (INSS e PGFN/RECEITA FEDERAL).
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou se for o caso,
10.5certidão
- Os documentos
de judicial
habilitação
serão exigidos
somente
da licitante
vencedora do certame.
da instância
competente
atestando
a capacidade
econômico-financeira
da empresa em
recuperação judicial, em vigência;
10.6 - Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua
autenticidade
verificada TÉCNICA
via Internet, no momento da fase de habilitação.
10.1.4
- QUALIFICAÇÃO
10.7a)
- Os
modelos anexados
ao aedital
servem
apenas sem
comorestrição,
orientação,
não sendo
motivo desemelhante
inabilitação ou
Comprovação
de que
licitante
forneceu,
material
de natureza
ao
desclassificação
a
apresentação
de
documentos
que
sejam
elaboradas
de
forma
diferente
e
que
contenham
indicado no Anexo I do edital. A comprovação de que forneceu material compatível com o objeto
desta
os elementos
licitação, essenciais.
será feita por meio de apresentação de atestado, devidamente assinado, carimbado e em
papel timbrado da pessoa jurídica de direito Público ou Privado tomador do fornecimento.
11 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO:
11.1 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, serão recebidos os documentos para o Credenciamento,
conforme disposto no Item 8. Somente serão credenciadas as empresas que cumprirem todos os requisitos
exigidos no respectivo item.
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10.2
- -AApós
QUALIFICAÇÃO
referidaa no
item 10.1.4,
poderá
ser apresentada
em original,
ou por
11.2
realização do TÉCNICA
Credenciamento,
Pregoeira
receberá
os envelopes
nº 01 - "Proposta
de Preços"
qualquer
de cópia
por tabelião
de nota ouepela
Pregoeira
ou da Equipe
de Apoio,
e nº 02processo
- "Habilitação"
das autenticada
empresas devidamente
credenciadas
procederá
à abertura
dos envelopes
nº
hipótese
em quedea Preços,
autenticação
deverá
no momento
da sessão.
01 - Proposta
julgando-as
e ocorrer
classificando-as,
pelo MENOR
PREÇO POR LOTE considerando para
tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
10.3 - As Certidões Negativas de Débito exigidas no item 10.1.2, deverão conter o mesmo CNPJ do Contrato
Social,
Constitutivo
ou Estatutoasapresentado
licitanteem
no momento
Credenciamento.
11.3 Ato
- Serão
desclassificadas
propostas pela
elaboradas
desacordodocom
os termos deste edital ou
imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.
10.4 - Figuram como exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais
(INSS
11.4e -PGFN/RECEITA
Para efeito de FEDERAL).
classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei
10.520/02, apenas a autora da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por
10.5
- Os superiores
documentos
de habilitação
serãonovos
exigidos
somente
vencedora
do certame.da vencedora.
cento)
àquela
poderão fazer
lances
verbaisdae licitante
sucessivos,
até a proclamação

10.6
- Os
documentos
e apresentados
para em
habilitação,
obtidos
atravésIX,
dedo
sites,
ter
11.5
- Para
efeito deexigidos
classificação
das propostas,
cumprimento
ao Inciso
Art.poderão
4°, da Lei
sua
autenticidade
verificada
via
Internet,
no
momento
da
fase
de
habilitação.
10.520/02, 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,
10.7
- Os modelos
ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de
quaisquer
que sejamanexados
os preços oferecidos.
inabilitação ou desclassificação a apresentação de documentos que sejam elaboradas de forma
diferente
e quevez
contenham
11.6 - Uma
classificadaosaselementos
propostas essenciais.
a Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas,
de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço
11e- os
DOdemais,
PROCEDIMENTO
DA SESSÃO
JULGAMENTO:
em ordem decrescente
deEvalor.
11.1
- Declarada
aberta
à sessão
pelaser
Pregoeira,
serãoe recebidos
11.7
- Os valores
dos lances
deverão
decrescentes
distintos. os documentos para o Credenciamento,
conforme disposto no Item 8. Somente serão credenciadas as empresas que cumprirem todos os requisitos
exigidos
respectivo item.
11.8 - no
A desistência
em apresentar lance verbal, quando convidada pela Pregoeira, implicará a exclusão da

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito
11.2 - Após realização do Credenciamento, a Pregoeira receberá os envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e
de ordenação das propostas.
nº 02 - "Habilitação" das empresas devidamente credenciadas e procederá à abertura dos envelopes nº 01 Proposta de Preços, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO POR LOTE considerando para
11.9 - A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições
tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
que julgar necessárias a fim de pôr ordem ao certame.
11.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou
11.10 - condições,
Não poderáque
haver
desistência
dos lances
ofertados,
sujeitando-se
imponham
se oponham
a quaisquer
dispositivos
legais
vigentes. a proponente desistente às
penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.
11.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,
11.11 a- autora
Não havendo
maisdeinteresse
das baixo
licitantes
apresentar
lancepreços
verbal,até
será
encerrada
etapa
apenas
da oferta
valor mais
e osem
das
ofertas com
10%
(dez pora cento)
competitiva
e
ordenadas
às
ofertas,
exclusivamente
pelo
critério
de
MENOR
PREÇO
POR
LOTE.
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora.
11.12
- Encerrada
sessão de lances,
será verificada
a ocorrência ao
do Inciso
empate
previsto
44, §2°,
11.5
- Para
efeito de aclassificação
das propostas,
em cumprimento
IX,ficto,
do Art.
4°, dano
Leiart.
10.520/02,
dahavendo
Lei Complementar
123/2006,
sendo assegurado,
critério
do desempate,
preferência
de
não
pelo menosFederal
3 (três)n°ofertas
nas condições
definidascomo
no inciso
anterior,
poderão as
autoras das
contratação
para asaté
empresas
de pequeno
porte
que atenderem
as exigências
deste
edital. quaisquer que
melhores
propostas,
o máximo
de 3 (três),
oferecer
novos lances
verbais e
sucessivos,
sejam os preços oferecidos.
11.13 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa
e pela empresa
de pequeno
porte, sejam
superiores
em até 5% as
(cinco
por cento)
à proposta
11.6
- Uma vez classificada
as propostas
a Pregoeira
convidará
individualmente
licitantes
classificadas,
de
de menor
valor. a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
forma
sequencial,
demais, em ordem decrescente de valor.
11.14 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
11.7
valores dosou
lances
deverão
decrescentes
e distintos.
a)A- Os
microempresa
a empresa
deser
pequeno
porte detentora
da proposta de menor valor será convocada
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de
11.8
- A desistência
em apresentar
verbal,
quandodo
convidada
menor
preço, situação
em que serálance
declarada
vencedora
certame. pela Pregoeira, implicará a
b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 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" deste item.
11.15 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste
edital, será declarada vencedora do certame, a licitante detentora da proposta originariamente de menor
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exclusão
valor. da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
11.16 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
11.9 - A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que
julgar
necessárias
a fim adePregoeira
pôr ordemexaminará
ao certame.
11.17
- Em seguida
a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao
valor, decidindo motivadamente a respeito.
11.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades
lei e neste edital.
Dos lances
ofertados
caberá
retratação. com os preços
11.18 - O previstas
critério deemaceitabilidade
dos preços
ofertados
será não
o de
compatibilidade
praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos
11.11
- Nãosociais,
havendo
mais interesse
licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa
encargos
benefícios
e despesasdas
indiretas.
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
11.19 - A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que
11.12
- Encerrada
sessão
de lances,
será verificada
ocorrência do
empate
ficto, previsto
no art.terá
44, §2°,
possuir
restrição aem
qualquer
dos documentos
de aregularidade
fiscais
previstos
neste edital,
sua
dahabilitação
Lei Complementar
Federal
n°
123/2006,
sendo
assegurado,
como
critério
do
desempate,
preferência
de
condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
contratação
para
as
empresas
de
pequeno
porte
que
atenderem
as
exigências
deste
edital.
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 previstas neste edital,
11.13 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
sendo facultada a Pregoeira convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o
microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de
exercício do mesmo direito ou revogar a licitação.
menor valor.
11.20
- O benefício
previsto
não eximirá
microempresa
e a empresa
de pequeno
11.14
- Ocorrendo
empate,
na forma
do itema anterior,
proceder-se-á
da seguinte
forma:porte, da apresentação
de todos
os
documentos
previstos
neste
edital
no
momento
da
fase
de
habilitação,
que apresentem
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta ainda
de menor
valor será
alguma
restrição.
Se
não
apresentar
nenhum
dos
documentos
fiscais,
mesmo
com
a
convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela restrições,
considerada,
microempresa
empresa
de pequeno
serão
inabilitadas.
até então, edea menor
preço,
situaçãoporte,
em que
seráautomaticamente
declarada vencedora
do certame.
b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não
11.21
- Constatado
atendimento
dosàrequisitos
habilitação
previstos pela
nesteordem
edital,deasclassificação,
licitantes serão
apresentar
novaoproposta,
inferior
de menordepreço,
será facultada,
às
habilitadas
e
declaradas
vencedoras
do
certame.
demais microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 9.13
deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item.
11.22 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a
11.15
- Se nenhuma
ou empresa
de pequeno
satisfazer
asseu
exigências
previstas
neste
Pregoeira
examinarámicroempresa
a oferta subsequente
de menor
preço,porte,
negociará
com o
autor, decidirá
sobre
a
edital,
será declaradae,vencedora
do certame,
a licitante
detentorade
dahabilitação
proposta originariamente
de menor valor.
sua aceitabilidade
em caso positivo,
verificará
as condições
e assim sucessivamente,
até a
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
11.16
- A Pregoeira
poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
declarada
vencedora.
11.17
- Em
a Pregoeira
examinará
aceitabilidadee da(s)
primeira(s) apresentadas,
classificada(s),sendo
quantomotivo
ao valor,
11.23
- A seguida
proponente
é responsável
pelasa informações
documentações
de
decidindo
motivadamente
a respeito.
desclassificação
ou inabilitação
a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos
11.18
O critério as
de disposições
aceitabilidade
dos preços
serádesabonem
o de compatibilidade
com
preços praticados
que -contrariem
contidas
neste ofertados
edital ou que
a idoneidade
daos
proponente.
no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais,
benefícios
11.24 - e
A despesas
Pregoeira indiretas.
ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento,
11.19 - A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que possuir
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscais previstos neste edital, terá sua habilitação
ou informação
que deveria constar
envelopes.
condicionada
à apresentação
de novaoriginariamente
documentaçãoem
no qualquer
prazo de dos
5 (cinco)
dias úteis, a contar da data, caso
for declarada como vencedora da etapa de lances. A não regularização da documentação, no prazo, implicará
- Ao final
sessão
pública a Pregoeira
franqueará
a palavra
às licitantes
desejarem
manifestara
na11.25
decadência
do da
direito
à contratação,
sem prejuízo
das sanções
previstas
nesteque
edital,
sendo facultada
intenção
de
recorrer
dos
atos
até
ali
praticados.
Pregoeira convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o exercício do mesmo direito
ou revogar a licitação.
12 - DOS RECURSOS:
11.20 - O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de
12.1os- documentos
Dos atos relacionados
a este
licitatório
cabem os recursos
na Lei nº
todos
previstos neste
editalprocedimento
no momento da
fase de habilitação,
ainda queprevistos
apresentem
10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações.
12.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
a) Ser dirigida a Pregoeira ao final da sessão pública, devidamente fundamentado e, se for o caso,
acompanhado de documentação pertinente;
b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei
10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal da licitante ou por Procurador com
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alguma
Se hipótese
não apresentar
nenhumserdos
documentos
fiscais, procuratório
mesmo com
poderesrestrição.
específicos,
em que deverá
anexado
o instrumento
(se restrições,
ausente nosa
microempresa
e a empresa de pequeno porte, serão automaticamente inabilitadas.
autos);
c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES, situada
11.21
- Constatado
o atendimento
dos
requisitosColatina-ES,
de habilitação
neste
aselicitantes
serão
na Av.
Ângelo Giuberti,
343, Bairro
Esplanada,
no previstos
horário das
12h edital,
às 17h,
fora do prazo
habilitadas
e
declaradas
vencedoras
do
certame.
legal, não serão conhecidos;
d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias
11.22
- Se (art.
a oferta
for aceitável,
ou se a licitante
desatender
as exigências
a habilitação,
a Pregoeira
corridos
4°, não
XVIII,
da Lei 10.520/02),
a contar
do término
concedidopara
a licitante
que manifestou
a
examinará
a recorrer.
oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
intenção de
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a
apuração
de uma oferta aceitável
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada
13 - DA HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO:
vencedora.
13.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, a Pregoeira é quem adjudicará o objeto,
11.23 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
sendo que esta ou
adjudicação
não
produzirá efeitos
até a homologação
pela autoridade
desclassificação
inabilitação
a prestação
de quaisquer
dados ou documentos
falsos.superior.
A desclassificação ou
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos
13.2
- A classificação
e o julgamento
das edital
propostas
e os
documentos
habilitatórios
serão submetidos à
que
contrariem
as disposições
contidas neste
ou que
desabonem
a idoneidade
da proponente.
autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação,
caso ocorra
manifestação
recurso. competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover
11.24
- A Pregoeira
ou adeautoridade
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
- DA ASSINATURA
DA constar
ATA DE originariamente
REGISTRO DE PREÇOS:
ou14informação
que deveria
em qualquer dos envelopes.
14.1 - -Ao
Homologada
a licitação,
PMC, por franqueará
intermédioa da
Coordenadoria
Contratos
e Convênios,
11.25
final da sessão
pública a Pregoeira
palavra
às licitantesdeque
desejarem
manifestar
intenção
de recorrer
dosvencedora
atos até alipara,
praticados.
convocará
a licitante
no prazo fixado neste edital assinar a Ata de Registro de Preços,
constante do Anexo X.
12 - DOS RECURSOS:
14.2 - O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços será de 02 (dois) dias úteis, após a sua
12.1
- Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e
convocação/retirada.
na Lei 8.666/93 e suas alterações.
14.3 - No caso da licitante vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender
12.2
- A manifestação
interpor
recurso deverá
observarnoo seguinte
a exigência
do item em
14.2,
ou desatender
ao disposto
Termo decritério:
Referência e Anexo I, aplicar-se-á o
a)
Ser
dirigida
a
Pregoeira
ao
final
da
sessão
pública,
devidamente fundamentado e, se for o caso,
previsto no inciso XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.
acompanhado de documentação pertinente;
razões
recurso, DA
apresentadas
por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da
15 - b)
DOAs
PRAZO
DEdo
VIGÊNCIA
ATA:
Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal da licitante ou por Procurador
que deverá
ser anexado
o instrumento
procuratório
15.1 com
- O poderes
prazo deespecíficos,
vigência dahipótese
Ata de em
Registro
de Preços,
decorrente
desta licitação,
será de(se
12ausente
(doze)
nos
autos);
meses, contados da data posterior à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo,
c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES,
vedada a sua prorrogação.
situada na Av. Ângelo Giuberti, 343, Bairro Esplanada, Colatina-ES, no horário das 12h às 17h, e fora
do prazo legal, não serão conhecidos;
16 - d)
DAAs
FORMA
DE licitantes
ENTREGA:ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três)
demais
dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido a licitante que manifestou
16.1 a- intenção
As informações
quanto a forma e condições de entrega, encontram-se especificados no Item 4 do
de recorrer.
Termo de Referência - Anexo II, deste edital.
13 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
17 - DA ACEITAÇÃO E PAGAMENTO:
13.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, a Pregoeira é quem adjudicará o objeto,
17.1 que
- O pagamento
será realizado
de acordo
com
mediante
apresentação
pela CONTRATADA,
sendo
esta adjudicação
não produzirá
efeitos
atéaa entrega,
homologação
pela aautoridade
superior.
da Nota Fiscal, ao Município de Colatina/Fundo Municipal de Saúde, acompanhada dos documentos de
regularidade
fiscal exigidos
para a habilitação
no procedimento
licitatório, ahabilitatórios
saber:
13.2
- A classificação
e o julgamento
das propostas
e os documentos
serão submetidos à
a) Certidão
Negativa
oudeliberação
Certidão Positiva
Efeito
Negativa, edea débitos
relativos
a Tributos
Federaiscaso
eà
autoridade
superior
para
quantocom
à sua
homologação
adjudicação
do objeto
da licitação,
Dívida
Ativa
da
União
unificando
as
Contribuições
Previdenciárias;
ocorra manifestação de recurso.
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual Estado Sede da Empresa;
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal Município Sede da Empresa;
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho;
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f)? ? Comprovação da Inscrição no CNPJ;
g) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante à Fazenda Pública do Município de Colatina.
14 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
17.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela CONTRATADA serão atestados pelo responsável
14.1
a PMC, epor
intermédio
da Coordenadoria
de Contratos
e Convênios,
pelo- Homologada
recebimento adolicitação,
objeto licitado
serão
encaminhados
para processamento
e pagamento
noconvocará
prazo de
a 30
licitante
vencedora
para, noapós
prazo
fixado neste
edital assinar a Ata de Registro de Preços, constante do
(trinta)
dias ininterruptos
a respectiva
apresentação.
Anexo X.
17.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA
14.2
- O prazo
parana
a Nota
assinatura
Ata deCorrente
Registroe de
Preços
será depara
02 emissão
(dois) dias
apósOrdem
a sua
obrigada
a indicar
Fiscal,da
a Conta
Agência
Bancária
da úteis,
respectiva
convocação/retirada.
Bancária.
14.3
caso da licitante
do certame,
dentro Fiscais
do prazo
validade
da sua proposta,
nãoobrigações
atender a
17.4- No
- Ocorrendo
erros vencedora
na apresentação
das Notas
oudenos
documentos
relativos às
exigência
do
item
14.2,
ou
desatender
ao
disposto
no
Termo
de
Referência
e
Anexo
I,
aplicar-se-á
o
previsto
fiscais/trabalhistas, será solicitada a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido
que o
noprazo
incisopara
XVI,pagamento
do art. 4º, da
Lei
nº
10.520/02.
será contado a partir da data da regularização da pendência.
1517.5
- DO- A
PRAZO
DE VIGÊNCIA
DA ATA:
Nota Fiscal
deverá conter
o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento
e acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
15.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será de 12 (doze) meses,
contados da data posterior à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, vedada a
17.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
sua prorrogação.
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação própria,
da ENTREGA:
autoridade competente.
16para
- DAapreciação
FORMA DE
17.7- -AsO informações
Município de quanto
Colatinaa poderá
do pagamento
importâncias
queespecificados
a qualquer título
lhe forem
16.1
forma ededuzir
condições
de entrega,
encontram-se
no Item
4 do
devidos
CONTRATADA,
emdeste
decorrência
Termo
de pela
Referência
- Anexo II,
edital. de descumprimento de suas obrigações.
Para a efetivação
do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no
1717.8
- DA- ACEITAÇÃO
E PAGAMENTO:
edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
17.1 - O pagamento será realizado de acordo com a entrega, mediante a apresentação pela CONTRATADA,
- Os
preços
fixos e irreajustáveis,
semde
prejuízo
disposto no inciso
alínea "d", do
da17.9
Nota
Fiscal,
ao propostos
Município são
de Colatina/Fundo
Municipal
Saúde,doacompanhada
dos II,
documentos
de
art. 65, da Lei
nº 8.666/93.
regularidade
fiscal
exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber:
a) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais
17.10e à- Dívida
Nenhum
pagamento
será efetuado
à empresa,Previdenciárias;
enquanto houver pendência de liquidação de
Ativa
da União unificando
as Contribuições
obrigação
financeira,
virtude de perante
penalidade
ou inadimplência
b) Certificado
de em
Regularidade
o Fundo
de Garantia contratual.
por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual 17.11Estado
- Não Sede
haverá,
hipótese alguma, pagamento antecipado.
dasob
Empresa;
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal
Sede da Empresa;
17.12- Município
- É expressamente
vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas
e) Certidão
Negativa
através
de rede bancária
ouou
de Certidão
terceiros. Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
Trabalho;
no CNPJ;
18 - f)
DASComprovação
PENALIDADESdaE Inscrição
SANÇÕES:
g) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante à Fazenda Pública do Município de Colatina.
18.1 - À Adjudicatária que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as
17.2
- A Nota
Fiscal e os demais documentos emitidos pela CONTRATADA serão atestados pelo responsável
seguintes
penalidades:
pelo
recebimento
do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30
a) Multa;
(trinta)
dias
ininterruptos
após a respectiva
b) Rescisão da Ata de Registro
de Preços apresentação.
ou cancelamento da autorização de fornecimento;
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Colatina e,
17.3
- Os pagamentos
somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA
d) Declaração
de inidoneidade.
obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva
Ordem
18.2 -Bancária.
Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total licitado, quando a
Adjudicatária:
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
escrito, da Administração;
c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos a Administração
ou a terceiros, independentemente da obrigação da Adjudicatária em reparar os danos causados.
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e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;
17.4
Ocorrendo
errosana
das
NotasouFiscais
ou nos de
documentos
relativos
às ou
obrigações
f) se- recuse
a assinar
Ataapresentação
de Registro de
Preços
a autorização
fornecimento,
aceitá-lo
retirá-lo
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido que o
dentro do prazo estabelecido
no edital.
prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
18.3 - Ocorrendo atraso no fornecimento do objeto licitado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
17.5
- A do
Nota
Fiscal
conter oordem
mesmodeCNPJ
e razão social
apresentados
na oetapa
cento)
valor
totaldeverá
da respectiva
fornecimento,
por dia
de atraso, até
limitede
deCredenciamento
20% (vinte por
e cento)
acolhidos
nos
documentos
da
fase
de
Habilitação.
sobre o valor total da respectiva ordem.
17.6
alteração
no sanções,
Contrato aplicar-se-á
social, ato constitutivo
ou estatuto
informações
18.4- Qualquer
- Sem prejuízo
de feita
outras
à Adjudicatária
a penaque
de modifique
suspensãoasdo
direito de
registradas
no
certame,
deverá
ser
comunicado
ao
Município
de
Colatina,
mediante
documentação
licitar com o Município de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores própria,
prazos,
para apreciação da autoridade competente.
em função da gravidade da falta cometida.
17.7 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
18.5 - pela
Será CONTRATADA,
aplicada a penalidade
de declaração
de inidoneidadedequando
a Adjudicatária, sem justa causa,
devidos
em decorrência
de descumprimento
suas obrigações.
não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo da
Administração,
independentemente
dasademais
sanções cabíveis.
17.8
- Para a efetivação
do pagamento
CONTRATADA
deverá manter as mesmas condições previstas no
edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
18.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
ponderada
a natureza,
a gravidade
falta e a extensão
dano efetivo
ou potencial.
17.9
- Os preços
propostos
são fixosda
e irreajustáveis,
semdo
prejuízo
do disposto
no inciso II, alínea "d", do art.
65, da Lei nº 8.666/93.
18.7 - Caso o Município de Colatina exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
Adjudicatária,
medida.
17.10
- Nenhumjustificando
pagamentoaserá
efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
18.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
17.11
- Não haverá,
sob
hipótese
alguma,
pagamento
antecipado.
improrrogável
de 10
(dez)
dias úteis,
contados
da data
da notificação, independentemente do julgamento de
pedido de reconsideração do recurso.
17.12 - É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através
de18.9
rede- bancária
ou de terceiros.
Poderá, ainda,
a Adjudicatária, a juízo desta Administração Pública, responder por perdas e danos,
independentemente das demais sanções previstas neste edital.
18 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1 - À Adjudicatária que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as
seguintes
19.1 - Aopenalidades:
apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições estabelecidas
a) Multa;edital, e seus anexos.
no presente
b) Rescisão da Ata de Registro de Preços ou cancelamento da autorização de fornecimento;
Suspensão
direito
de licitar junto
Município
Colatina
19.2 c)
- A
Pregoeira do
pode
a qualquer
tempoaonegociar
o de
preço
com e,
a licitante vencedora a fim de almejar
d) Declaração de inidoneidade.
proposta mais vantajosa para a Administração.
18.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total licitado, quando a Adjudicatária:
19.3 a)- causar
Poderão
ser convidados
a colaborar
com a Pregoeira,
assessorando-o, quando necessário,
embaraços
ou desatender
as determinações
da fiscalização;
profissionais
de
reconhecida
competência
técnica,
não
vinculados
direta
ou indiretamente
a qualquer das
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros,
sem prévia autorização,
por
licitantes,
bem
como
qualquer
outro
servidor
da
Prefeitura
Municipal
de
Colatina-ES.
escrito, da Administração;
c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
19.4 d)
- Aspraticar,
informações
complementares
inerentes
a este
Presencial
e os
pedidos
de causar
esclarecimentos,
por ação
ou omissão,
qualquer
ato Pregão
que, por
culpa ou
dolo,
venha
danos a
deverão
ser
solicitados
anteriormente
a
data
fixada
para
abertura
da
sessão
pública,
via internet,
no
Administração ou a terceiros, independentemente da obrigação da Adjudicatária em reparar
os danos
endereço
eletrônico
licitacoes.colatina@gmail.com
e
poderão
ser
obtidas
pelo
telefone
(27)
3177-7866,
em
causados.
dias úteis
no horárioquaisquer
de 09h àsobrigações
18h.
e) descumprir
licitatórias / contratuais;
f) se recuse a assinar a Ata de Registro de Preços ou a autorização de fornecimento, aceitá-lo ou retirá19.5 lo
- Os
prazos
e as condições
paranorequerer
dentro
do prazo
estabelecido
edital. IMPUGNAÇÃO deste edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e
3º do artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.
18.3 - Ocorrendo atraso no fornecimento do objeto licitado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
19.5.1 - As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES, situada
na Av. Ângelo Giuberti, 343, Bairro Esplanada, Colatina-ES, no horário das 12h às 17h e, fora do prazo
legal, não serão conhecidas.
19.6 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
19.6.1 - Anexo I - Especificações? ? do objeto licitado;
19.6.2 - Anexo II - Termo de Referência;
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cento)19.6.3
do valor
total da
de fornecimento, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por
- Anexo
III respectiva
- Modelo deordem
Credenciamento;
cento)19.6.4
sobre o
valor total
respectiva
ordem. (Atendimento às Exigências Habilitatórias);
- Anexo
IV - da
Modelo
de Declaração
19.6.5 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor);
18.4 - 19.6.6
Sem prejuízo
sanções,
aplicar-se-á
à Adjudicatária
a Supervenientes);
pena de suspensão do direito de licitar
- Anexode
VI outras
- Modelo
de Declaração
(Inexistência
de Fatos
com o19.6.7
Município
de
Colatina,
pelos
prazos
de
06
(seis)
meses,
12
(doze)
meses e por maiores prazos, em
- Anexo VII - Modelo de Declaração (Artigo 29 da Lei Orgânica Municipal);
função19.6.8
da gravidade
da
falta
cometida.
- Anexo VIII - Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
19.6.9 - Anexo IX - Modelo de Declaração de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno
18.5 - Porte;
Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a Adjudicatária, sem justa causa,
não cumprir
obrigações
assumidas,
praticando
falta
grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo da
19.6.10as
- Anexo
X - Minuta
da Ata de
Registro de
Preços.
Administração, independentemente das demais sanções cabíveis.
Colatina-ES, 02 de setembro de 2021.
18.6 - 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.
18.7 - Caso o Município de Colatina exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
Adjudicatária, justificando a medida.
______________________________
BENEZOLI
18.8 - SANTINA
As multas
aplicadasSIMONASSI
deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
Secretária
Municipal
Assistência
Social da data da notificação, independentemente do julgamento de
improrrogável de 10 (dez) de
dias
úteis, contados
pedido de reconsideração do recurso.
18.9 - Poderá, ainda, a Adjudicatária, a juízo desta Administração Pública, responder por perdas e danos,
independentemente das demais sanções previstas neste edital.
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
19.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições estabelecidas no
presente edital, e seus anexos.
19.2 - A Pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar
proposta mais vantajosa para a Administração.
19.3 - Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira, 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.
19.4 - 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.
19.5 - 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.
19.5.1 - As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES,
situada na Av. Ângelo Giuberti, 343, Bairro Esplanada, Colatina-ES, no horário das 12h às 17h e, fora
do prazo legal, não serão conhecidas.
19.6 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
19.6.1 - Anexo I - Especificações do objeto licitado;
19.6.2 - Anexo II - Termo de Referência;
19.6.3 - Anexo III - Modelo de Credenciamento;
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19.6.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias);
19.6.5 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor);
19.6.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes);
19.6.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração (Artigo 29 da Lei Orgânica Municipal);
19.6.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
19.6.9 - Anexo IX - Modelo de Declaração de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;
19.6.10 - Anexo X - Minuta da Ata de Registro de Preços.
Colatina-ES, 02 de setembro de 2021.

______________________________
SANTINA BENEZOLI SIMONASSI
Secretária Municipal de Assistência Social
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Anexo II
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - 1DO
OBJETO:
- DO
OBJETO:
1.11.1
- O- O
presente
Termo
licitatório, por meio do
presente
TermodedeReferência,
Referência,tem
temoointuito
intuitode
de subsidiar
subsidiar oo procedimento
procedimento licitatório,
sistema
de de
Registro
dede
Preços,
futura e
sistema
Registro
Preços,mediante
mediantepregão,
pregão,sob
sobaaforma
forma presencial,
presencial, tendo
tendo como
como finalidade a futura
eventual
aquisição
de tonner
e unidade
de imagem
para impressora
Lexmark,Lexmark,
através da
Secretaria
Municipal
eventual
aquisição
de tonner
e unidade
de imagem
para impressora
através
da Secretaria
de Municipal
Assistência
cujosSocial,
quantitativos
estimados e estimados
especificações
encontram-se
detalhados detalhados
no Anexo I no
do
deSocial,
Assistência
cujos quantitativos
e especificações
encontram-se
presente
Anexo edital.
I do presente edital.
2 - 2DA
JUSTIFICATIVA:
- DA
JUSTIFICATIVA:
2.12.1
- O- registro
de de
preços
sese
fazfaz
necessário
O registro
preços
necessáriodiante
diantedadademanda
demandados
dosservidores
servidores municipais
municipais executarem
executarem suas
suas
funções,
quer
seja
nos
direto aos
funções,
quer
seja
nostrabalhos
trabalhosdesenvolvidos
desenvolvidosinternamente
internamentepor
porcada
cada setor
setor ou
ou no
no atendimento
atendimento direto
aos
munícipes,
abrangendo
os os
serviços
públicos.
munícipes,
abrangendo
serviçosdadaSEMAS,
SEMAS,visando
visandoaa continuidade
continuidade da
da prestação
prestação dos
dos serviços
serviços públicos.
Ressalta-se
ainda,
que
ososobjetos
próprias
Ressalta-se
ainda,
que
objetosa aserem
seremlicitados,
licitados,destinam-se
destinam-seaa manutenção
manutenção das
das impressoras
impressoras próprias
(demonstrativo
com
número
de
patrimônio
constante
no
processo).
(demonstrativo com número de patrimônio constante no processo).
2.22.2
- Os
quantitativos
dosdos
materiais
foram
mensurados
de de
forma
estimada,
ficando
facultado
ao
- Os
quantitativos
materiais
foram
mensurados
forma
estimada,
ficando
facultado
Colatina
adquiri-los
no
todo
ou
em
parte
de
acordo
com
sua
real
necessidade,
sem
que
caiba
de Colatina adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem
qualquer
indenização
pelos
não requisitados.
contratada
qualquer
indenização
pelos não requisitados.

Município
de
ao Município
a
contratada
que caiba a

3 - 3DA
FORMA,
PRAZO
ENTREGA:
- DA
FORMA,
PRAZOEELOCAL
LOCAL DE
DE ENTREGA:
3.13.1
- Os
objetos
licitados
deverão
serser
entregues
no no
Almoxarifado
Central
do do
Município
de de
Colatina,
situado
na
- Os
objetos
licitados
deverão
entregues
Almoxarifado
Central
Município
Colatina,
situado
Av. Champagnat, s/n.º, bairro Marista, Colatina-ES, no horário de 08h às 15h, de segunda a sexta-feira.
na Av. Champagnat, s/n.º, bairro Marista, Colatina-ES, no horário de 08h às 15h, de segunda a sexta-feira.
3.1.1 - Somente o Almoxarifado Central do Município de Colatina, é o local autorizado a receber
3.1.1 - Somente o Almoxarifado Central do Município de Colatina, é o local autorizado a receber
materiais/produtos/equipamentos.
materiais/produtos/equipamentos.
3.2 - O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento, pela empresa
3.2 - O prazo
de entrega de
seráFornecimento,
de 15 (quinze)a dias
contados
a partir do recebimento,
empresa
vencedora,
da Autorização
ser úteis,
expedida
pelo Almoxarifado
Central do pela
Município
de
vencedora,
da
Autorização
de
Fornecimento,
a
ser
expedida
pelo
Almoxarifado
Central
do
Município
de
Colatina.
Colatina.
3.3 - Todas as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais será por conta da
3.3 - Todas
as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais será por conta da
empresa
vencedora.
empresa vencedora.
3.4 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-á:
3.4 a)
- Oprovisoriamente,
recebimento do no
objeto
desta
licitação dar-se-á:
ato do
recebimento
dos materiais;
a) provisoriamente,
noem
atoaté
do 03
recebimento
materiais;
b) definitivamente,
(três) diasdos
úteis,
a contar do recebimento provisório, após a verificação da
b) definitivamente,
em atée 03
(três) dias do
úteis,
a contar
do recebimento
provisório, após a verificação da
qualidade, quantidade
especificação
objeto
e consequente
aceitação.
qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.
3.5 - Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.
3.5 - Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.
3.6 - Os materiais deverão ser entregues nas mesmas marcas e dimensões indicadas nas propostas de
preços
certame.
3.6 -vencedoras
Os materiaisdo
deverão
ser entregues nas mesmas marcas e dimensões indicadas nas propostas de
preços vencedoras do certame.
3.7 - Os materiais a serem entregues deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações
3.7 - Os materiais a serem entregues deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações
constantes neste instrumento e às prescrições e recomendações dos fabricantes.
3.8 - Todos os materiais deverão ser entregues com 90% do seu prazo de validade a vencer, contados da

13 / 28

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

constantes
neste instrumento
e às prescrições e recomendações dos fabricantes.
data de entrega
dos mesmos.
3.83.9
- Todos
os materiais
deverão
entregues
90% do seu
prazosem
de validade
a vencer, contados
da
- Os materiais
deverão
ser ser
entregues
emcom
embalagem
original,
avarias, devidamente
lacrados,
data
de entrega
dos mesmos.com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas
devendo
ser identificados
características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade, origem, entre
3.9outros.
- Os materiais deverão ser entregues em embalagem original, sem avarias, devidamente lacrados,
devendo ser identificados com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas
características,
quais sejam:
qualidade,
composição,
garantia, prazo
de validade,
origem, entre
3.10 - Por ocasião
da entrega,
caso quantidade,
seja detectado
que os materiais
não atendam
às especificações
outros.
técnicas do objeto licitado, poderá o Município de Colatina rejeitá-los, integralmente ou em parte,
obrigando-se a empresa vencedora a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de 02 (dois)
3.10 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendam às especificações
dias úteis.
técnicas do objeto licitado, poderá o Município de Colatina rejeitá-los, integralmente ou em parte,
obrigando-se a empresa vencedora a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de 02
3.10.1 - O transporte e carregamento dos materiais não aceitos será de responsabilidade da empresa
(dois) dias úteis.
vencedora.

3.10.1 - O transporte e carregamento dos materiais não aceitos será de responsabilidade da empresa
3.11vencedora.
- Somente será aceito pelo Almoxarifado Central as entregas integrais de acordo com o quantitativo
total e especificações constantes das Autorizações de Fornecimento, sob pena de sofrer as sanções
previstas
nesteserá
instrumento.
3.11
- Somente
aceito pelo Almoxarifado Central as entregas integrais de acordo com o quantitativo total
e especificações constantes das Autorizações de Fornecimento, sob pena de sofrer as sanções previstas
3.11.1
- As entregas parciais serão rejeitadas e ficarão disponíveis para retirada pela empresa vencedora,
neste
instrumento.
sob pena de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
3.11.1 - As entregas parciais serão rejeitadas e ficarão disponíveis para retirada pela empresa
3.11.2
- Todas as
despesas
recolhimento
e transporte
ficará instrumento.
a cargo da empresa vencedora.
vencedora,
sob
pena dede
sofrer
as sanções
previstas neste
3.123.11.2
- A responsável
para o acompanhamento
fiscalizaçãoficará
do processo
será
a servidora
da Secretaria
- Todas as despesas
de recolhimento e transporte
a cargo da
empresa
vencedora.
Municipal de Assistência Social, Sra. Isabelly Cristina Silva, telefone de contato: (27)3177-7204.
3.12 - A responsável para o acompanhamento e fiscalização do processo será a servidora da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Sra. Isabelly Cristina Silva, telefone de contato: (27)3177-7204.
4 - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A vigência DE
da Ata
de Registro
de Preços
dar-se-á por
período de 12 (doze) meses, iniciando-se na
4 -4.1
DO- PERÍODO
VIGÊNCIA
DA ATA
DE REGISTRO
DE um
PREÇOS:
data posterior à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.
4.1 - A vigência da Ata de Registro de Preços dar-se-á por um período de 12 (doze) meses, iniciando-se na
data posterior à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.
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Anexo III
MODELO DE DECLARAÇÃO
CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial nº 069/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO
CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial nº 069/2021

A PREGOEIRA
MUNICIPALDE
DECOLATINA
COLATINA
A PREGOEIRADA
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
CNPJsob
sob oo nº
..........................,
com
sede
na
Rua/Av
................................,
nº..........,
Bairro...................,
Cidade............,
.........................., com sede 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 069/2021

Pregão Presencial nº 069/2021

A PREGOEIRA
MUNICIPALDE
DE
COLATINA
A PREGOEIRADA
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
CNPJ
sob
nº
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob oo nº
..........................,
com
sede
na
Rua/Av
................................,
nº..........,
Bairro...................,
Cidade............,
.........................., com sede 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 069/2021

Pregão Presencial nº 069/2021

AA
PREGOEIRA
MUNICIPAL
COLATINA
PREGOEIRA DA
DA PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
DEDE
COLATINA

OO
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob oo nº
..........................,
com
sede
na
Rua/Av
................................,
nº..........,
Bairro...................,
Cidade............,
.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro...................,
UF.......,
DECLARA,
para osDECLARA,
fins do disposto
inciso
do art. no
27 da
Lei V
8.666/93,
Lei n.º
Cidade............,
UF.......,
para osnofins
do Vdisposto
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 e
acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
menores de 16 (dezesseis) anos.
perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

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

17 / 28

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

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 069/2021

Pregão Presencial nº 069/2021

A PREGOEIRA
DADA
PREFEITURA
DE COLATINA
COLATINA
A PREGOEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE

O O abaixo
dede
responsável
legal
pela
Empresa
abaixo assinado,
assinado, nana qualidade
qualidade
responsável
legal
pela
Empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ 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 069/2021

Pregão Presencial nº 069/2021

A PREGOEIRA
MUNICIPALDE
DECOLATINA
COLATINA
A PREGOEIRADA
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
sob
o
nº
..................,
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ 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
sócios
(proprietários ou quotista) e qualquer das pessoas por esses
ou função pública naque
Administração
Pública
Municipal.
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 069/2021 Pregão Presencial nº 069/2021
A empresa
______________,
inscrita
no CNPJ
n.º ________,
por intermédio
derepresentante
seu representante
A empresa
______________,
inscrita
no CNPJ
sob osob
n.º o________,
por intermédio
de seu
legal
o(a) Sr.(a)
_________________,
portador portador
da Carteira
de Identidade
No No
___________
e edo
legal o(a)
Sr.(a) _________________,
da Carteira
de Identidade
___________
do CPF
CPF
n.º__________,
DECLARA
seu seu
endereço
eletrônico
(e-mail)(e-mail)
_______________,
telefonetelefone
(fixo)
n.º__________,
DECLARA
endereço
eletrônico
_______________,
_______________
(celular)______________
para notificar
e receber
proferidas
no procedimento,
(fixo)_______________
(celular)______________
para
notificardecisões
e receber
decisões
proferidas no
que terá
validade
para
ciência
inequívoca,
produzindo
efeitos
para
contagem
de
prazos.
procedimento, que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

________________________________________________
________________________________________________
Assinatura Identificável
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 069/2020

Pregão Presencial nº 069/2020

A APREGOEIRA
MUNICIPAL
COLATINA
PREGOEIRA DA PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL
DEDE
COLATINA

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

LOCAL E DATA

________________________________________________
________________________________________________
Assinatura Identificável
Assinatura
(nome dos Identificável
sócios ou nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
(nome dos sócios ou nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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ANEXO X
MINUTA DE
DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº ______/2021.
MINUTA DE ATA DE REGISTRO
DEATA
PREÇOS
Nº ______/2021.
presente
instrumentoDE
o MUNICÍPIO
DE COLATINA,
jurídicainterno,
de direito
público
Pelo presente Pelo
instrumento
o MUNICÍPIO
COLATINA, pessoa
jurídica de pessoa
direito público
inscrito
no
interno,
inscrito
CNPJ sob o nº 27.165.729/0001-74,
comGiuberti,
sede na343,
av. bairro
Ângelo
Giuberti, Colatina/ES,
343, bairro
CNPJ sob
o nº no
27.165.729/0001-74,
com sede na av. Ângelo
Esplanada,
Esplanada,
neste
por seu Prefeito
João Guerino
Balestrassi,
neste atoColatina/ES,
representado
por ato
seurepresentado
Prefeito Municipal,
Sr. JoãoMunicipal,
Guerino Sr.
Balestrassi,
brasileiro,
casado,
brasileiro,
casado,
Engenheiro,
portador
do
CPF:
493.782.447-34,
residente
nesta
Cidade,
doravante
Engenheiro, portador do CPF: 493.782.447-34, residente nesta Cidade, doravante denominado
denominado
CONTRATANTE,
na modalidade
Pregão Presencial
nº
CONTRATANTE,
considerandoconsiderando
o julgamentoo julgamento
da licitação da
nalicitação
modalidade
Pregão Presencial
nº 069/2021,
069/2021,
instaurado
sob de
o Sistema
de Preços,
Registro
de Preços,homologado
devidamente
homologado
autoridade
instaurado
sob o Sistema
Registro de
devidamente
pela
autoridade pela
competente
em
competente
em conforme
xx/xxxx/xxxx,
conforme
nº 010283/2021,
RESOLVE
da
xx/xxxx/xxxx,
Processo
nº Processo
010283/2021,
RESOLVE registrar
os registrar
preços os
da preços
empresa
empresa
______________,
no oCNPJ
sob o nº ______________,
com sede
na Rua/Av.
______________,
inscrita noinscrita
CNPJ sob
nº ______________,
com sede na Rua/Av.
____________,
nº
____________,
_____, Bairro_________
___________,
_________
- ___, CEP.:neste
___________,
neste ato
denominada
_____, Bairro nº
___________,
- ___,
CEP.: ___________,
ato denominada
CONTRATADA,
CONTRATADA,
representada
por
__________
(indicar
a
condição
jurídica
do
representante
representada por? ? __________ (indicar a condição jurídica do representante perante a empresa,perante
por ex.-a
empresa,
por
ex.sócio,
diretor,
procurador,
etc),
Sr.(a)
_________________,
(nome
completo,
nacionalidade,
sócio, diretor, procurador, etc), Sr.(a) _________________, (nome completo, nacionalidade, estado civil,
estado
civil, profissão),
inscrito
sob ________________,
o nº ________________,
portador
Carteira
Identidade nº
nº
profissão),
inscrito no
CPF no
sobCPF
o nº
portador
da da
Carteira
dedeIdentidade
____________,
____________,residente
residentee edomiciliada
domiciliadana
naRua/Av.
Rua/Av._____________,
_____________, Bairro
Bairro ____________,
____________, ____________
____________ -ES,
previstas no
no Instrumento
Instrumento
ES,vencedora
vencedorado
doLote
LoteXX,
XX, nas
nas quantidades
quantidades estimadas,
estimadas, atendendo
atendendo as
as condições
condições previstas
Convocatório
e
mediante
as
cláusulas
seguintes:
Convocatório e mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto registrar os preços dos materiais constantes do Anexo I desta
1.1 - O presente instrumento tem por objeto registrar os preços dos materiais constantes do Anexo I desta
Ata, os quais se destinam ao fornecimento de futura e eventual aquisição de tonner e unidade de imagem
Ata, os quais se destinam ao fornecimento de futura e eventual aquisição de tonner e unidade de imagem
para impressora Lexmark, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.
para impressora Lexmark, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1 - A emissão da Autorização de Fornecimento constitui o instrumento de formalização do fornecimento dos
2.1 - A emissão
da Autorização de Fornecimento constitui o instrumento de formalização do fornecimento
materiais,
pela CONTRATADA.
dos materiais, pela CONTRATADA.
2.1 - Os objetos licitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central do Município de Colatina, situado na
2.1
- Os objetoss/n.º,
licitados
deverão
ser
entregues no
Colatina, situado
Av.
Champagnat,
bairro
Marista,
Colatina-ES,
no Almoxarifado
horário de 08hCentral
às 15h,dodeMunicípio
segunda de
a sexta-feira.
na Av. Champagnat, s/n.º, bairro Marista, Colatina-ES, no horário de 08h às 15h, de segunda a sexta-feira.
2.1.1 - Somente o Almoxarifado Central do Município de Colatina, é o local autorizado a receber
2.1.1 - Somente o Almoxarifado Central do Município de Colatina, é o local autorizado a receber
materiais/produtos/equipamentos.
materiais/produtos/equipamentos.
2.2 - O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento, pela empresa
2.2 - O prazo
de entrega será
de 15 (quinze)a dias
contados
a partir do recebimento,
empresa
vencedora,
da Autorização
de Fornecimento,
ser úteis,
expedida
pelo Almoxarifado
Central do pela
Município
de
vencedora, da Autorização de Fornecimento, a ser expedida pelo Almoxarifado Central do Município de
Colatina.
Colatina.
2.3 - Todas as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais será por conta da
2.3 - Todas as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais será por conta
CONTRATADA.
da? ? CONTRATADA.
2.4 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-á:
no ato desta
do recebimento
dos materiais;
2.4 -a)O provisoriamente,
recebimento do objeto
licitação dar-se-á:
b) definitivamente,
em do
atérecebimento
03 (três) diasdos
úteis,
a contar do recebimento provisório, após a verificação da
a) provisoriamente,
no ato
materiais;
qualidade, quantidade
especificação
do objeto
e consequente
aceitação.
b) definitivamente,
em atée03
(três) dias úteis,
a contar
do recebimento
provisório, após a verificação da
qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.
2.5 - Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.
2.5 - Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.
2.6 - Os materiais deverão ser entregues nas mesmas marcas e dimensões indicadas nas
2.6 - Os materiais deverão ser entregues nas mesmas marcas e dimensões indicadas nas propostas de
preços vencedoras do certame.
2.7 - Os materiais a serem entregues deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações
constantes neste instrumento e às prescrições e recomendações dos fabricantes.
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propostas de preços vencedoras do certame.
2.8 - Todos os materiais deverão ser entregues com 90% do seu prazo de validade a vencer, contados da
2.7data
- Os
materiais
serem entregues deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações
de entrega
dosamesmos.
constantes neste instrumento e às prescrições e recomendações dos fabricantes.
2.9 - Os materiais deverão ser entregues em embalagem original, sem avarias, devidamente lacrados,
2.8devendo
- Todosser
os identificados
materiais deverão
ser entreguesprecisas,
com 90%
do seu claras,
prazo de
a vencer, contados
da
com informações
corretas,
emvalidade
língua portuguesa
sobre suas
data
de
entrega
dos
mesmos.
características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade, origem, entre
outros.
2.9 - Os materiais deverão ser entregues em embalagem original, sem avarias, devidamente lacrados,
devendo
com informações
emnão
língua
portuguesa
sobre suas
2.10 - ser
Por identificados
ocasião da entrega,
caso seja precisas,
detectadocorretas,
que os claras,
materiais
atendam
às especificações
características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade, origem, entre
técnicas do objeto licitado, poderá o Município de Colatina rejeitá-los, integralmente ou em parte,
outros.
obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de 02 (dois) dias
úteis.
2.10 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendam às especificações
técnicas do objeto licitado, poderá o Município de Colatina rejeitá-los, integralmente ou em parte,
2.10.1 - O transporte e carregamento dos materiais não aceitos será de responsabilidade da? ?
obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de 02
CONTRATADA.
(dois) dias úteis.
2.112.10.1
- Somente
aceito epelo
Almoxarifadodos
Central
as entregas
integrais
de acordo
com o quantitativo
- O será
transporte
carregamento
materiais
não aceitos
será
de responsabilidade
da
totalCONTRATADA.
e especificações constantes das Autorizações de Fornecimento, sob pena de sofrer as sanções
previstas neste instrumento.
2.11 - Somente será aceito pelo Almoxarifado Central as entregas integrais de acordo com o quantitativo total
2.11.1 - As entregas
parciaisdas
serão
rejeitadas edeficarão
disponíveis
para
retirada
pela?as
? CONTRATADA,
sob
e especificações
constantes
Autorizações
Fornecimento,
sob
pena
de sofrer
sanções previstas
penainstrumento.
de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
neste
2.11.2
- Todas
despesas
de recolhimento
e transporte
ficará
a cargo da?
CONTRATADA.
2.11.1
- Asas
entregas
parciais
serão rejeitadas
e ficarão
disponíveis
para? retirada
pela CONTRATADA,
sob pena de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
2.12 - A responsável para o acompanhamento e fiscalização do processo será a servidora da Secretaria
2.11.2de
- Todas
as despesas
de recolhimento
e transporte
ficará de
a cargo
da (27)3177-7204.
CONTRATADA.
Municipal
Assistência
Social, Sra.
Isabelly Cristina
Silva, telefone
contato:
2.12
- A responsável
o acompanhamento
e fiscalização do processo será a servidora da Secretaria
CLÁUSULA
TERCEIRApara
- DOS
PREÇOS
Municipal de Assistência Social, Sra. Isabelly Cristina Silva, telefone de contato: (27)3177-7204.
3.1 - Os preços a serem pagos são os definidos no Anexo I desta Ata, e nele estão inclusos todos os custos,
dentre eles,
tributos -diretos
e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, materiais, mão de obra,
CLÁUSULA
TERCEIRA
DOS PREÇOS
embalagens e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos materiais, não acarretando mais nenhuma
3.1despesa
- Os preços
serem pagos são os definidos no Anexo I desta Ata, e nele estão inclusos todos os custos,
a estaa Municipalidade.
dentre eles, tributos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, materiais, mão de obra, embalagens
e quaisquer
despesas
inerentes são
ao fornecimento
dos materiais,
não acarretando
nenhuma
despesa
3.2 - Os preços
contratados
fixos e irreajustáveis,
ressalvado
o disposto mais
na cláusula
quinta
destea
esta
Municipalidade.
instrumento.
3.23.3- Os
contratados
fixos e irreajustáveis,
o disposto
nacontratações
cláusula quinta
- A preços
existência
dos preçossão
registrados
não obrigará aressalvado
Administração
a firmar
que deste
deles
instrumento.
poderão advir, facultada a realização de licitações específicas ou a contratação direta para a aquisição
pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se
3.3ao- beneficiário
A existência
preços
registradosdenão
obrigará aem
Administração
a firmar contratações que deles
dodos
registro
a preferência
fornecimento
igualdade de condições.
poderão advir, facultada a realização de licitações específicas ou a contratação direta para a aquisição
pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao
3.4 - Receberá a CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços, o valor
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
global estimado de R$ xx.xx,xx (xxxxx, xxxxx e xxxxx e xxxxx reais e xxxxx centavos), conforme tabela de
preços constante do Anexo 01.
3.4 - Receberá a CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços, o valor
global estimado de R$ xx.xx,xx (xxxxx, xxxxx e xxxxx e xxxxx reais e xxxxx centavos), conforme tabela
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
de preços constante do Anexo 01.
4.1 - O pagamento será realizado de acordo com a entrega, mediante a apresentação pela CONTRATADA,
da Nota Fiscal, ao Município de Colatina, acompanhada dos documentos de regularidade fiscal exigidos para
a habilitação no procedimento licitatório, a saber:
a) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual Estado Sede da Empresa;
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CLÁUSULA
DAS
CONDIÇÕES
PAGAMENTO
c) CertidãoQUARTA
Negativa- ou
Certidão
PositivaDE
com
Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal Município Sede da Empresa;
4.1d)- Certidão
O pagamento
será
acordo
com
a entrega,
mediante
a apresentação
pela do
CONTRATADA,
Negativa
ourealizado
Certidão de
Positiva
com
Efeito
Negativa,
de débitos
perante a Justiça
Trabalho;
dae)Nota
Fiscal, ao Município
deno
Colatina,
Comprovação
da Inscrição
CNPJ; acompanhada dos documentos de regularidade fiscal exigidos
para
a habilitação
no de
procedimento
licitatório,
saber: a Fazenda Pública do Município de Colatina.
f) Certidão
Negativa
Débitos (CND)
Municipal,a perante
a) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
Negativa
ou Certidão
Positivaemitidos
com Efeito
Negativa,
de débitos
perante
a Fazenda
Estadual 4.2 -b)ACertidão
Nota Fiscal
e os demais
documentos
pela
CONTRATADA
serão
atestados
pelo responsável
Sede da
peloEstado
recebimento
doEmpresa;
objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de
c) Certidão
Negativa ou Certidão
Positiva com
Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal
30 (trinta)
dias ininterruptos
após a respectiva
apresentação.
- Município Sede da Empresa;
Certidão
Negativa
ou Certidão
Positiva com
EfeitodeNegativa,
de débitos
perante
a Justiça do
4.3 d)
- Os
pagamentos
somente
serão realizados
através
Ordem Bancária,
ficando
a CONTRATADA
Trabalho;
obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem
e) Comprovação da Inscrição no CNPJ;
Bancária.
f) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de
Colatina.
4.4 - 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
4.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela CONTRATADA serão atestados pelo responsável
prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
pelo recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30
(trinta) dias ininterruptos após a respectiva apresentação.
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.
4.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA
obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva
4.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
Ordem Bancária.
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação própria,
para apreciação da autoridade competente.
4.4 - 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
4.7 para
- O Município
deserá
Colatina
poderá
deduzir
do pagamento
importâncias
que a qualquer título lhe forem
prazo
pagamento
contado
a partir
da data
da regularização
da pendência.
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
4.5 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
4.8 - Para
efetivação do
a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no
acolhidos
nosadocumentos
da pagamento
fase de Habilitação.
edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
4.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
4.9 - Os preços
propostos
são fixos
e irreajustáveis,
sem prejuízo
do disposto
no inciso
II, alínea "d",própria,
do art.
registradas
no certame,
deverá
ser comunicado
ao Município
de Colatina,
mediante
documentação
65,apreciação
da Lei nº 8.666/93.
para
da autoridade competente.
4.74.10
- O -Município
Colatina poderá
deduzir do
pagamento
importâncias
quependência
a qualquer
lhe forem
Nenhum de
pagamento
será efetuado
à empresa,
enquanto
houver
detítulo
liquidação
de
devidos
pela financeira,
CONTRATADA,
em decorrência
de descumprimento
suas obrigações.
obrigação
em virtude
de penalidade
ou inadimplência de
contratual.
4.84.11
- Para
a efetivação
pagamento
a CONTRATADA
deverá manter as mesmas condições previstas no
- Não
haverá, sobdo
hipótese
alguma,
pagamento antecipado.
edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
4.12 - É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através
4.9de- rede
Os preços
propostos
são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art.
bancária
ou de terceiros.
65, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.10 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira,
em virtude
dede
penalidade
inadimplência
5.1 - Quando
o preço
mercado ou
tornar-se
superiorcontratual.
ao preço registrado na ata, de forma a comprometer o
fornecimento do bem ou a prestação do serviço pela empresa vencedora nas condições anteriormente
4.11 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

4.12 - É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através
Cabe a ou
empresa
detentora da ata de registro de preços protocolar junto ao Município de Colatina,
de5.1.1
rede -bancária
de terceiros.
respeitados os prazos definidos no art. 19 do Decreto Municipal nº 13.995 de 12 de Abril de 2010,
Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de Preços, devidamente justificado e instruído com
notas fiscais relativas ao mês de realização da licitação, bem como ao mês de protocolo do requerimento,
capazes de evidenciar o surgimento de onerosidade em relação às obrigações inicialmente assumidas,
decorrente do aumento no custo do bem ou do serviço no mercado atual, o qual será submetido à
Procuradoria Geral do Município para fins de análise preliminar.
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CLÁUSULA
- DA ALTERAÇÃO
DOS PREÇOS
REGISTRADOS
§ 1.º - Os QUINTA
preços resultantes
do Reequilíbrio
Econômico-Financeiro
terão a sua validade vinculada ao prazo
regular da ata de registro.
5.1 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado na ata, de forma a comprometer o
fornecimento
do bem
ou a prestação
do da
serviço
empresa
vencedora
nas condições
anteriormente
§ 2.º - É vedado
a empresa
detentora
Ata depela
Registro
de Preços
interromper
o fornecimento
do(s)
acordadas,
dever-se-á
obedecer
seguinte procedimento:
bem(ns) ou
a prestação
do(s)aoserviço(s)
enquanto aguarda o trâmite do Requerimento de Reequilíbrio
Econômico-Financeiro, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas em edital, na ata de registro
5.1.1
- Cabe
empresa pertinente.
detentora da ata de registro de preços protocolar junto ao Município de Colatina,
firmada
e naa legislação
respeitados os prazos definidos no art. 19 do Decreto Municipal nº 13.995 de 12 de Abril de 2010,
Requerimento
de Reequilíbrio
Econômico-Financeiro
de reequilíbrio
Preços, devidamente
justificado
e instruído
com
§ 3º - É vedada
a interposição
de requerimento para
de preços antes
de decorrido
o prazo
notas
fiscais
relativas
ao
mês
de
realização
da
licitação,
bem
como
ao
mês
de
protocolo
do
requerimento,
mínimo de 90 (noventa) dias desde o último reequilíbrio ocorrido.
capazes de evidenciar o surgimento de onerosidade em relação às obrigações inicialmente assumidas,
decorrente do aumento no custo do bem ou do serviço no mercado atual, o qual será submetido à
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Procuradoria Geral do Município para fins de análise preliminar.
6.1 - -Os
Aspreços
despesas
inerentes
esta Ata correrão
à conta das respectivas
orçamentárias
das
§ 1.º
resultantes
do aReequilíbrio
Econômico-Financeiro
terão a suadotações
validade vinculada
ao prazo
Secretarias
Municipais
desta
Administração
que
aderirem
à
mesma
e
serão
especificadas
ao
tempo
da
regular da ata de registro.
emissão da Autorização de Fornecimento.
§ 2.º - É vedado a empresa detentora da Ata de Registro de Preços interromper o fornecimento do(s) bem(ns)
SÉTIMA
DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATADA
ouCLÁUSULA
a prestação
do(s)- serviço(s)
enquantoDA
aguarda
o trâmite do Requerimento de Reequilíbrio EconômicoFinanceiro, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas em edital, na ata de registro firmada e na
7.1 - Constituem
legislação
pertinente. obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes desta Ata de
Registro de Preços:
a)Entregar
os a
materiais,
objeto
presente, no
prazo
e local definidos
neste
documento;
§ 3º
- É vedada
interposição
de da
requerimento
para
reequilíbrio
de preços
antes
de decorrido o prazo mínimo
os dias
materiais
conformidade
comocorrido.
as especificações técnicas definidas no Anexo I desta Ata e
deb)Fornecer
90 (noventa)
desdeem
o último
reequilíbrio
as amostras apresentadas e aprovadas;
c)Custear todas
as -despesas
com transporte
e entrega dos materiais;
CLÁUSULA
SEXTA
DOS RECURSOS
FINANCEIROS
d)Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a entrega dos materiais;
6.1e)Responsabilizar-se
- As despesas inerentes
a esta
correrão
das respectivas
orçamentárias
pelos danos
que Ata
causar
a PMC àouconta
a terceiros,
decorrentesdotações
de culpa ou
dolo, durantedas
Secretarias
desta
a execuçãoMunicipais
da presente
Ata; Administração que aderirem à mesma e serão especificadas ao tempo da
emissão
da Autorização
deao
Fornecimento.
f) Comunicar
por escrito
órgão gerenciador, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a
afetar os prazos de entrega dos materiais, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução
CLÁUSULA
desta Ata; SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
g)Permitir que os materiais sejam fiscalizados no ato da sua entrega;
7.1h)Substituir
- Constituem
da CONTRATADA,
outras
inerentes
ou decorrentes
desta Ata
Registro
no obrigações
prazo máximo
de 02 (dois) dias dentre
úteis, os
materiais
que vierem
a ser recusados
pordenão
deatenderem
Preços: as especificações técnicas exigidas, quantitativo e qualidade;
a) durante
Entregar
materiais,
objeto
daem
presente,
no prazocom
e local
neste
i)Manter
toda aosexecução
desta
Ata,
compatibilidade
as definidos
obrigações
aqui documento;
assumidas, todas
b)
Fornecer
os
materiais
em
conformidade
com
as
especificações
técnicas
definidas no Anexo I
as condições de habilitação exigidas na licitação;
desta
as amostras apresentadas
e aprovadas;
j)Zelar
peloAta
fielecumprimento
das cláusulas desta
Ata de Registro de Preços.
c)
Custear todas as despesas com transporte e entrega dos materiais;
d)
Assumir
o ônus
pelos custos
e indiretos que incidam sobre a entrega dos materiais;
CLÁUSULA
OITAVA
- DAS
OBRIGAÇÕES
DOdiretos
CONTRATANTE
e)
Responsabilizar-se pelos danos que causar a PMC ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo, durante a execução da presente Ata;
8.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
f)
Comunicar por escrito ao órgão gerenciador, a ocorrência de qualquer fato ou condição que
a) Efetuar
pagamentos
na forma
e condições
constantes
Ata;
venha os
a afetar
os prazos
de entrega
dos materiais,
bemnesta
como
qualquer anormalidade relacionada com
b) Acompanhar
e
fiscalizar
a
entrega
dos
materiais,
de
acordo
com
a ordem de fornecimento, comunicando
a execução desta Ata;
à CONTRATADA
as
ocorrências
que
a
seu
critério
exijam
medidas
corretivas;
g)
Permitir que os materiais sejam fiscalizados no ato da sua entrega;
c) Proceder
à Substituir
avaliação dos
materiais
fornecidos,
quantodias
à sua
quantidade,
qualidade
e especificações;
h)
no prazo
máximo
de 02 (dois)
úteis,
os materiais
que vierem
a ser recusados
d) Dar
o
devido
recebimento
aos
materiais
fornecidos,
após
verificação
da
sua
quantidade,
qualidade e
por não atenderem as especificações técnicas exigidas, quantitativo e qualidade;
especificações;
i)
Manter durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações aqui
e) Publicar
o extrato
Ata, na forma
da Lei; exigidas na licitação;
assumidas,
todasdesta
as condições
de habilitação
f) Fornecer,
mediante
solicitação
escrita
CONTRATADA,
j)
Zelar
pelo fiel
cumprimento
dasdacláusulas
desta Atainformações
de Registro adicionais,
de Preços. dirimir dúvidas e
orientá-los nos casos omissos.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
9.1 - O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior
à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as
8.1seguintes
- Constituem
obrigações do CONTRATANTE:
penalidades:
a)
Efetuar
os
pagamentos na forma e condições constantes nesta Ata;
a) Multa;
b)
Acompanhar
fiscalizardeaPreços
entrega
dos materiais,dade
acordo com
a ordem de fornecimento,
b) Rescisão da Ata dee Registro
ou cancelamento
autorização
de fornecimento;
comunicando
à
CONTRATADA
as
ocorrências
que
a
seu
critério
exijam
medidas
corretivas;
c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Colatina e,
c) Procederde
à avaliação
dos materiais fornecidos, quanto à sua quantidade, qualidade e especificações;
d) Declaração
inidoneidade.
d) Dar o devido recebimento aos materiais fornecidos, após verificação da sua quantidade, qualidade e
10.2especificações;
- Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da respectiva ordem de
e) Publicar o extrato desta Ata, na forma da Lei;
fornecimento, quando a CONTRATADA:
f) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e
a) fornecer os materiais, em desacordo com as especificações constantes do presente instrumento e/ou da
orientá-los nos casos omissos.
ordem de fornecimento a ser expedida;
b) causar NONA
embaraços
desatender
as determinações
CLÁUSULA
- DOou
PRAZO
DE VIGÊNCIA
DA ATA da fiscalização;
c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
do de
Órgão
Gerenciador;
9.1escrito,
- O prazo
vigência
desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à
d)
cometer
quaisquer
infrações
normas
legaisdo
federais,
e municipais;
de sua publicação no Diário
Oficialàs
dos
Municípios
Espíritoestaduais
Santo, vedada
a sua prorrogação.
e) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos a Administração
ou a terceiros,
independentemente
da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
CLÁUSULA
DÉCIMA
- DAS PENALIDADES
f) descumprir quaisquer obrigações licitatórias/contratuais;
g) -seÀ recuse
a assinar aque
Ata,não
aceitá-la
ouas
retirá-la
dentroassumidas
do prazo estabelecido
edital.serão aplicadas as
10.1
CONTRATADA
cumprir
obrigações
ou preceitosnolegais,
seguintes penalidades:
10.3a)-Multa;
Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
cento)
da respectiva
autorização
dedefornecimento,
por dia de atraso,
até o limite
20% (vinte por cento)
b) Rescisão
da Ata
de Registro
Preços ou cancelamento
da autorização
de de
fornecimento;
sobre
o
valor
total
da
mesma.
c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Colatina e,
d) Declaração de inidoneidade.
10.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de
licitar
comaplicada
a Prefeitura
de Colatina,
de 06do(seis)
12 respectiva
(doze) meses
e por
10.2
- Será
multaMunicipal
indenizatória
de 10%pelos
(dez prazos
por cento)
valormeses,
total da
ordem
de
fornecimento,
quando
CONTRATADA:
maiores prazos,
emafunção
da gravidade da falta cometida.
a) fornecer os materiais, em desacordo com as especificações constantes do presente instrumento
da ordem
de fornecimento
a serfor
expedida;
10.5e/ou
- Quando
o objeto
desta Ata não
entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua
b)
causar
embaraços
ou
desatender
as
da fiscalização;
suspensão será automática e perdurará atédeterminações
que seja feita sua
entrega, sem prejuízo da aplicação da multa
c) transferir
cederdasuas
obrigações,
no todo
em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
de 10%
(dez poroucento)
respectiva
autorização
deou
fornecimento.
escrito, do Órgão Gerenciador;
quaisquer
infraçõesde
àsdeclaração
normas legais
federais, estaduais
10.6d)- cometer
Será aplicada
a penalidade
de inidoneidade
quandoeamunicipais;
CONTRATADA, sem justa causa,
e)
praticar,
por
ação
ou
omissão,
qualquer
ato
que,
por
culpa
dolo, venha
danos
não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa
ou ou
revestida
de má causar
fé, a juízo
destaa
Administração
ou
a
terceiros,
independentemente
da
obrigação
da
CONTRATADA
em
reparar
os
danos
Municipalidade, independentemente das demais sanções cabíveis.
causados.
obrigações
licitatórias/contratuais;
10.7f) -descumprir
A pena dequaisquer
inidoneidade
será aplicada
em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
g) se recuse a assinar a Ata, aceitá-la ou retirá-la dentro do prazo estabelecido no edital.
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
10.3 - Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
10.8da
- Caso
esta Municipalidade
o direito por
de aplicar
pena de
obriga
notificar
a
cento)
respectiva
autorização deexerça
fornecimento,
dia de aatraso,
até multa,
o limiteeste
de se
20%
(vintea por
cento)
CONTRATADA,
justificando
a
medida.
sobre o valor total da mesma.
10.9
- As prejuízo
multas aplicadas
seraplicar-se-á
recolhidas pela
Secretaria Municipal
dentro
do prazo
10.4
- Sem
de outrasdeverão
sanções,
à CONTRATADA
a penadedeFazenda,
suspensão
do direito
de
improrrogável
de
10
(dez)
dias,
contados
da
data
da
notificação,
independentemente
do
julgamento
de
licitar com a Prefeitura Municipal de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por
pedidoprazos,
de reconsideração
dogravidade
recurso. da falta cometida.
maiores
em função da
10.10
- Poderá,
ainda,
a Ata
CONTRATADA,
a juízo
do Órgão
responder
por perdas
e danos,
10.5
- Quando
o objeto
desta
não for entregue
e aceito
até o gerenciador,
vencimento do
prazo estipulado,
a sua
independentemente das demais sanções previstas nesta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 - A CONTRATADA terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as disposições da presente Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao
caso;
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suspensão
seráa automática
e perdurará até que seja
feita sua entrega,
sem prejuízo
da aplicação
da multa de
b) não retirar
Nota de Empenho/Autorização
de Fornecimento,
no prazo
estabelecido
pela Administração,
10%
por cento)
da respectiva autorização de fornecimento.
sem (dez
justificativa
aceitável;
c) restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
10.6
- Será
aplicada
penalidade
declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa,
d) tiver
deferida
sua asolicitação
dede
cancelamento;
não
cumprir
as
obrigações
assumidas,
praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo desta
e) estiver presentes razões de interesse público.
Municipalidade, independentemente das demais sanções cabíveis.
11.1.1 - O cancelamento do registro deverá ser formalizado pela Secretaria Municipal de Administração,
10.7
- A pena
de fundamentada,
inidoneidade será
aplicadaem
emqualquer
despacho
fundamentado,
assegurada
defesa ao
mediante
decisão
ressalvada,
caso,
a aplicação das
sanções definidas
em infrator,
lei.
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
11.2 - A CONTRATADA poderá solicitar a Administração, mediante requerimento devidamente instruído, o
10.8 - Caso esta Municipalidade exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
cancelamento de seu registro na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
CONTRATADA, justificando a medida.
maior, capaz de comprometer a perfeita execução contratual.
10.9 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
11.2.1 - Conforme
recomende
a situação,
poderá
a Administração
realizar as diligências
que de
entender
improrrogável
de 10 (dez)
dias, contados
da data
da notificação,
independentemente
do julgamento
pedido
necessárias
para do
a verificação
de
reconsideração
recurso. da ocorrência do fato alegado pela CONTRATADA como ensejadora da
solicitação de cancelamento.
10.10 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do Órgão gerenciador, responder por perdas e danos,
11.2.2 - O cancelamento
do presente
registro nesta
de preços,
independentemente
das demais
sanções previstas
Ata. se deferido, somente terá validade após a
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, sendo, desta forma, vedada a interrupção no
fornecimentoDÉCIMA
dos materiais
cuja -requisição,
empenho ouDA
documento
similar tenha
despachado antes
CLÁUSULA
PRIMEIRA
DO CANCELAMENTO
ATA DE REGISTRO
DEsido
PREÇOS
dessa data.
11.1 - A CONTRATADA terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir
as disposições
da presente Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao
CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA
- DA PUBLICAÇÃO
caso;
não retirar
a Nota
de Empenho/Autorização
Fornecimento,
estabelecido
12.1 -b)O Órgão
gerenciador
é responsável
pela publicação de
na imprensa
oficial, no
em prazo
resumo,
da presente pela
Ata
Administração,
de Registro
de Preços,sem
nosjustificativa
termos do aceitável;
parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
c) restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
d) tiver
deferida
sua solicitação
de cancelamento;
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCEIRA
- DA FISCALIZAÇÃO
e) estiver presentes razões de interesse público.
13.1 - O acompanhamento e fiscalização do fornecimento decorrente da presente Ata de Registro de
11.1.1
O cancelamento
registrorequisitante,
deverá ser que
formalizado
pela
Municipal
de Administração,
Preços,- será
efetuado por do
Secretaria
designará
o(s)Secretaria
servidor(es)
responsável(is)
para esse
mediante
decisão
fundamentada,
ressalvada,
em
qualquer
caso,
a
aplicação
das
sanções
definidas
em lei.
fim, observadas as disposições desta Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
11.2 - A CONTRATADA poderá solicitar a Administração, mediante requerimento devidamente instruído, o
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
cancelamento de seu registro na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
capaz de comprometer a perfeita execução contratual.
14.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93
e suas -alterações.
11.2.1
Conforme recomende a situação, poderá a Administração realizar as diligências que entender
necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pela CONTRATADA como ensejadora da
CLÁUSULA de
DÉCIMA
QUINTA - DO FORO
solicitação
cancelamento.

15.1 - -Os
Contratantes elegem
o Foro
da Comarca
de se
Colatina-ES,
para dirimir
dúvidas
quea porventura
11.2.2
O cancelamento
do presente
registro
de preços,
deferido, somente
terá as
validade
após
publicação
possam
advir
da
presente
Ata
de
Registro
de
Preços.
no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento
dos materiais cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data.
15.2 - Estando assim devidamente contratados firmam a presente Ata que é lavrada em 02 (duas) vias para
um só fim e DÉCIMA
efeito. SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA
Colatina-ES,
_____
de ___________
de 2021.
12.1
- O Órgão
gerenciador
é responsável
pela publicação na imprensa oficial, em resumo, da presente Ata
de Registro de Preços, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
_______________________________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ________________________________
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CONTRATANTE? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? CONTRATADA
? ? ? ? ? ? ? ? ? MUNICÍPIO DE COLATINA? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
________________________________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
________________________________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? TESTEMUNHA? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
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? ? ? ? TESTEMUNHA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 - O acompanhamento e fiscalização do fornecimento decorrente da presente Ata de Registro de Preços,
será efetuado por Secretaria requisitante, que designará o(s) servidor(es) responsável(is) para esse fim,
observadas as disposições desta Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Colatina-ES, para dirimir as dúvidas que porventura
possam advir da presente Ata de Registro de Preços.
15.2 - Estando assim devidamente contratados firmam a presente Ata que é lavrada em 02 (duas) vias para
um só fim e efeito.
Colatina-ES, _____ de ___________ de 2021.
_______________________________
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE COLATINA
________________________________

________________________________
CONTRATADA
________________________________
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